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Articolul 221 
[ Comentarii reviste]  

Coruperea sexuală a minorilor 
(1) Comiterea unui act de natură sexuală, altul decât cel prevăzut în art. 220, împotriva unui 

minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, precum şi determinarea minorului să suporte ori să 

efectueze un astfel de act se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

(2)  Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, atunci 

când: 

a) minorul este rudă în linie directă, frate sau soră; 
b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; 

c) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. 

d) fapta a pus în pericol viaţa minorului. 

La data de 23-05-2016 Lit. d) a alin. (2) al art. 221 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 

389 din 23 mai 2016. 
(3)  Actul sexual de orice natură săvârşit de un major în prezenţa unui minor care nu a împlinit 

vârsta de 13 ani se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 

(4)  Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să asiste 

la comiterea unor acte cu caracter exhibiţionist ori la spectacole sau reprezentaţii în cadrul 

cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum şi punerea la dispoziţia acestuia de 

materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu 

amendă. 

(5) Faptele prevăzute în alin. (1) nu se sancţionează dacă diferenţa de vârstă nu depăşeşte 3 

ani. 

(6) Tentativa la infracţiunile prevăzute în alin. (1) şi (2) se pedepseşte. 

La data de 23-05-2016 Alin. (6) al art. 221 a fost introdus de pct. 10 al art. I din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 18 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 

389 din 23 mai 2016. 
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