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Articolul 374 

Pornografia infantilă 

(1)  Producerea, deţinerea, procurarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum 

şi punerea la dispoziţie, în orice mod, de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu 

închisoarea de la un an la 5 ani. 

La data de 23-05-2016 Alin. (1) al art. 374 a fost modificat de pct. 15 al art. I din 

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

389 din 23 mai 2016. 
(1^1) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepseşte şi îndemnarea sau recrutarea unui 

minor în scopul participării lui în cadrul unui spectacol pornografic, obţinerea de foloase de pe 

urma unui astfel de spectacol în cadrul căruia participă minori sau exploatarea unui minor în 

orice alt fel pentru realizarea de spectacole pornografice. 

La data de 23-05-2016 Alin. (1^1) al art. 374 a fost introdus de pct. 16 al art. I din 

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

389 din 23 mai 2016. 
(1^2) Vizionarea de spectacole pornografice în cadrul cărora participă minori se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 

La data de 23-05-2016 Alin. (1^2) al art. 374 a fost introdus de pct. 16 al art. I din 

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

389 din 23 mai 2016. 
(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au fost săvârşite printr-un sistem informatic sau alt mijloc 

de stocare a datelor informatice, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(3) Accesarea, fără drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor 

informatice sau altor mijloace de comunicaţii electronice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 

luni la 3 ani sau cu amendă. 

(3^1) Dacă faptele prevăzute la alin. (1), (1^1), (1^2) şi (2) au fost săvârşite în următoarele  

împrejurări: 

a) de către un membru de familie; 
b) de către o persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, educare, pază sau tratament se afla 

minorul sau de o persoană care a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de 

autoritate asupra minorului; 

c) fapta a pus în pericol viaţa minorului, limitele speciale ale pedepselor se majorează cu o 

treime. 

La data de 23-05-2016 Alin. (3^1) al art. 374 a fost introdus de pct. 17 al art. I din 

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

389 din 23 mai 2016. 

(4) Prin materiale pornografice cu minori se înţelege orice material care prezintă un minor ori 

o persoană majoră drept un minor, având un comportament sexual explicit sau care, deşi nu 

prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor având un astfel de 

comportament, precum şi orice reprezentare a organelor genitale ale unui copil cu scop sexual. 

La data de 23-05-2016 Alin. (4) al art. 374 a fost modificat de pct. 18 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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(4^1) Prin spectacol pornografic se înţelege expunerea în direct adresată unui public, inclusiv 

prin tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, a unui copil implicat într-un comportament 

sexual explicit ori a organelor genitale ale unui copil, cu scop sexual. 

La data de 23-05-2016 Alin. (4^1) al art. 374 a fost introdus de pct. 19 al art. I din 

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

389 din 23 mai 2016. 
(5) Tentativa se pedepseşte. 
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