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Articolul 1 

(1) În scopul prevenirii şi combaterii faptelor de natură sexuală, de exploatare a unor 

persoane sau asupra minorilor, prevăzute şi pedepsite de legea penală, precum şi pentru a 

evita riscul recidivei, se organizează Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele 

care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, 

denumit în continuare Registrul. 

(2) Registrul reprezintă un mijloc de cunoaştere, supraveghere şi identificare operativă a 

persoanelor care au comis următoarele infracţiuni prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul 

penal, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

a) infracţiunea de trafic de persoane prevăzută la art. 210; 
b) infracţiunea de trafic de minori prevăzută la art. 211; 

c) infracţiunea de proxenetism prevăzută la art. 213; 

d) infracţiunea de exploatare a cerşetoriei prevăzută la art. 214; 

e) infracţiunea de folosire a unui minor în scop de cerşetorie prevăzută la art. 215; 

f) infracţiunea de folosire a serviciilor unei persoane exploatate prevăzută la art. 216; 

g) infracţiunea de folosire a prostituţiei infantile prevăzută la art. 216^1; 

h) infracţiunea de viol prevăzută la art. 218; 

i) infracţiunea de agresiune sexuală prevăzută la art. 219; 

j) infracţiunea de act sexual cu un minor prevăzută la art. 220; 

k) infracţiunea de corupere sexuală a minorilor prevăzută la art. 221; 

l) infracţiunea de racolare a minorilor în scopuri sexuale prevăzută la art. 222; 

m) infracţiunea de hărţuire sexuală prevăzută la art. 223; 

n) infracţiunea de folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual prevăzută la art. 299; 

o) infracţiunea de pornografie infantilă prevăzută la art. 374; 

p) infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri prevăzută la art. 375; 

q) infracţiunea de incest prevăzută la art. 377; 

r) infracţiunile prevăzute la lit. a)-q), astfel cum erau prevăzute în Legea nr. 15/1968 privind Codul 

penal al României sau în legi speciale, având aceleaşi elemente constitutive. 
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