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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

 

LEGE 

pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Articol unic - Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează 

după cum urmează: 

  

1. La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

”(3) Se prezumă a fi în legitimă apărare, în condițiile alin. (2), acela care 

comite fapta pentru a respinge: 

a) pătrunderea unei persoane într-o locuință, încăpere, dependință sau loc 

împrejmuit ținând de aceasta, fără drept, prin violență, viclenie, efracție sau 

alte asemenea modalități nelegale ori în timpul nopții; 

b) atacul săvârșit în public, fără drept, de către o persoană având asupra 

sa o armă de foc sau cu obiecte, dispozitive, substanțe sau animale ce pot 

pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.” 

 

2. La articolul 189 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă 
literă, litera i), cu următorul cuprins: 

„i) profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, 

datorată vârstei, stării de sănătate, infirmității sau altor cauze; 

  

3. La articolul 193, după alineatul (3), se introduc două noi 

alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins: 

„(4) Limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se 

majorează cu o treime atunci când: 

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul 

făptuitorului; 

b) victima este un minor; 

c) fapta este săvârșită în public; 
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d) făptuitorul are asupra sa o armă de foc, un obiect, un dispozitiv, o 

substanță sau un animal ce pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea 

corporală a persoanelor. 

(5) În cazul faptelor săvârșite în condițiile alin. (4) acțiunea penală poate fi 

pusă în mișcare și din oficiu.” 

 

4. La articolul 194, după alineatul (3), se introduc două noi 

alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins: 

„(4) Limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se 

majorează cu o treime atunci când: 

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul 

făptuitorului; 

b) victima este un minor 

c) fapta este săvârșită în public; 

d) făptuitorul are asupra sa o armă de foc, un obiect, un dispozitiv, o 

substanță sau un animal ce pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea 

corporală a persoanelor. 

(5) În cazul faptelor săvârșite în condițiile alin. (4) acțiunea penală poate fi 

pusă în mișcare și din oficiu.” 

 

5. La articolul 195, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu 

următorul cuprins: 

„(2) Limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) se majorează cu o 

treime atunci când: 

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul 

făptuitorului; 

b) victima este un minor 

c) fapta este săvârșită în public; 

d) făptuitorul are asupra sa o armă de foc, un obiect, un dispozitiv, o 

substanță sau un animal ce pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea 

corporală a persoanelor.” 

 

6. La articolul 198, alineatul (1) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„(1) Participarea la o încăierare între mai multe persoane se pedepsește cu 

închisoare de la 6 luni la 3 ani.” 

 

7. La articolul 208, după alineatul (3), se introduce un nou 

alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 
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„(4) Dacă faptele sunt săvârșite asupra unui minor, limitele speciale ale 

pedepsei se majorează cu o treime”. 

 

8. La articolul 234 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă 
literă, litera g), cu următorul cuprins: 

„g) profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, 

datorată vârstei, stării de sănătate, infirmității sau altor cauze;”. 

 

9. La articolul 257, alineatul (4) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„(4) Faptele prevăzute la alin. (1)-(3), comise asupra unui polițist, 

jandarm sau militar, precum și asupra personalului silvic învestit cu exercițiul 

autorității publice, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu 

exercitarea acestor atribuții, se sancționează cu pedeapsa cu închisoarea 

prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite se majorează cu 

jumătate.”. 

 

10. La articolul 279, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 

„(1) Amenințarea, lovirea sau alte violențe, vătămarea corporală, lovirile 

sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul, săvârșite împotriva unui 

judecător sau procuror aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, se 

sancționează cu pedeapsa cu închisoarea prevăzută de lege pentru acea 

infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate. 

(2) Săvârșirea unei infracțiuni împotriva unui judecător sau procuror ori 

împotriva bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în 

legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, se sancționează cu pedeapsa cu 

închisoarea prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale 

se majorează cu jumătate.”. 

 

11. Articolul 371 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Fapta persoanei care, în public, prin violențe comise împotriva 

persoanelor sau bunurilor ori prin amenințări sau atingeri grave aduse 

demnității persoanelor, tulbură ordinea și liniștea publică se pedepsește cu 

închisoare de la 1 an la 5 ani. 

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârșită de către: 

a) două sau mai multe persoane împreună; 

b) o persoană având asupra sa o armă de foc, un obiect, un dispozitiv, o 

substanță sau un animal ce pot pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea 

corporală a persoanelor, 
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pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.”  


