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CELE MAI IMPORTANTE ASPECTE JURIDICE 
PRIVIND PORNOGRAFIA INFANTILĂ PRIN SISTEME 
INFORMATICE  
 

Codul Penal al României cu modificări (O.U.G. nr. 18/2016) 
 
Articolul 182: Exploatarea unei persoane 
Prin exploatarea unei persoane se înțelege: 
……………… 
c)obligarea la practicarea prostituției, la manifestări pornografice in vederea producerii si difuzării de materiale 
pornografice sau la alte forme de exploatare sexuala; 
…………………. 
 
Articolul 218: Violul (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016) 
 (2) Cu aceeași pedeapsa se sancționează orice alte acte de penetrare vaginala sau anala comise in condițiile alin. 
(1). 
(3) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: 
………………… 
d)fapta a fost comisa in scopul producerii de materiale pornografice; 
………………………………. 
(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute in alin. (1)-(3) se pedepsește. 
 
Articolul 219: Agresiunea sexuală (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016) 
(2) Pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: 
………………………………. 
d)fapta a fost comisa in scopul producerii de materiale pornografice; 
…………………………………. 
(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute in alin. (1) si alin. (2) se pedepsește. 
 
Art. 220 Actul sexual cu un minor (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016) 
 (3) Fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 15 și 18 ani, se pedepsește cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi dacă: 
…………………… 
d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. 
(4) Fapta prevăzută în alin. (1) și (2) se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor 
drepturi, atunci când: 
d) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice”. 
 
Art.221 Coruperea sexuală a minorilor (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016) 
 (2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când:  
……………. 
c) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. 
…………………. 
(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 exhibiționist ori la spectacole sau reprezentații în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, 
precum și punerea la dispoziția acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 
luni la un an sau cu amendă. 
…………… 
 
Art. 222 Racolarea minorilor în scopuri sexuale 
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Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să se întâlnească, în scopul 
comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin 
mijloacele de transmitere la distanță, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. 
 
Art. 374 Pornografia infantilă – (a înlocuit prevederile din Lg. 161/2003, 
196/2003 și 678/2001) (modificat prin O.U.G. nr. 18/2016) 
(1) Producerea, deținerea, procurarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum și punerea la 
dispoziție, în orice mod, de materiale pornografice cu minori, se pedepsesc cu închisoarea de la un an la 5 ani. 
„(11) Cu pedeapsa prevăzută la alin.(1) se pedepsește și îndemnarea sau recrutarea unui minor în scopul participării 
lui în cadrul unui spectacol pornografic, obținerea 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. 
(12) Vizionarea de spectacole pornografice în cadrul cărora participă minori se pedepsește cu închisoare de la 3 
luni la 3 ani sau cu amendă”. 
(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au fost săvârșite 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 material pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau altor 
mijloace de comunicații electronice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 
(31) „Dacă faptele prevăzute la alin. (1), (11), (12) și (2) au fost săvârșite 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 poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului; 
c) fapta a pus în pericol viața minorului, limitele speciale ale pedepselor se majorează cu o treime”. 
„(4) Prin materiale pornografice cu minori se înțelege orice material care prezintă un minor ori o persoană majoră 
drept un minor, având un comportament sexual explicit sau care, deși nu prezintă o persoană reală, simulează, în 
mod credibil, un minor având un astfel de comportament, precum și orice reprezentare a organelor genitale ale 
unui copil cu scop sexual” 
(41)  „Prin spectacol pornografic se înțelege expunerea în direct adresată unui public, inclusiv prin tehnologia 
informațiilor și comunicațiilor, a unui copil implicat într-un comportament sexual explicit, ori a organelor genitale ale 
unui copil, cu scop sexual”. 
(5) Tentativa se pedepsește. 
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SIGURANŢA TINERILOR ÎN MEDIUL ONLINE 
 
Codul Penal al României – Titlul II, Infracțiuni contra patrimoniului, prevede la 
capitolul IV – Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată 
electronice: 
 
Art. 249 Frauda informatică 
Introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, restricționarea accesului la aceste date ori 
împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru 
sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 
 
Art. 250 Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos 
(1) Efectuarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă 
electronică ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, fără consimțământul titularului, a unui instrument de plată 
electronică sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 
ani. 
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează efectuarea uneia dintre operațiunile prevăzute în alin. (1), prin utilizarea 
neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive. 
(3) Transmiterea neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării uneia dintre 
operațiunile prevăzute în alin. (1), se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. 
 
Art. 251 Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos 
1) Acceptarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă 
electronică ori de transfer de fonduri, cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică 
falsificat sau utilizat fără consimțământul titularului său, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. 
 (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează acceptarea uneia dintre operațiunile prevăzute în alin. (1), cunoscând 
că este efectuată prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare 
fictive. 
Titlul VII – Infracțiuni contra siguranței publice, la Capitolul VI Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și 
datelor informatice: 
 
Art. 360 Accesul ilegal la un sistem informatic 
(1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. 
(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită în scopul obținerii de date informatice, se pedepsește cu închisoarea de 
la 6 luni la 5 ani. 
(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârșită cu privire la un sistem informatic la care, prin intermediul unor 
proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restricționat sau interzis pentru anumite categorii de 
utilizatori, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. 
 
Art. 361 Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice 
(1) Interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică și care este destinată unui 
sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic se 
pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. 
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și interceptarea, fără drept, a unei emisii electromagnetice provenite 
dintr-un sistem informatic, ce conține date informatice care nu sunt publice. 
 
Art. 362 Alterarea integrității datelor informatice 
Fapta de a modifica, șterge sau deteriora date informatice ori de a restricționa accesul la aceste date, fără drept, 
se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. 
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Art. 363 Perturbarea funcționării sistemelor informatice 
Fapta de a perturba grav, fără drept, funcționarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, 
modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricționarea accesului la date informatice, 
se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 
 
Art. 364 Transferul neautorizat de date informatice 
Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice se 
pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. 
 
Art. 365 Operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice 
(1) Fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau pune la dispoziții sub orice formă: 
a) dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii uneia dintre infracțiunile 
prevăzute în art. 360-364; 
b) parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem 
informatic, în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360-364, se pedepsește cu închisoare de 
la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 
(2) Deținerea, fără drept, a unui dispozitiv, a unui program informatic, a unei parole, a unui cod de acces sau a altor 
date informatice dintre cele prevăzute în alin. (1), în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360-
364, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
Pe lângă aceste capitole distincte dedicate, același act normativ mai conține referiri la infracțiunile comise în mediul 
informatic la articolele: 230, furtul în scop de folosință; 302, violarea secretului corespondenței; 311-313 şi 324-325, 
infracțiuni de fals; art. 374, pornografia infantilă; 
 
Legea nr. 161/2003 (*actualizată*), privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupție, Titlul III privind 
prevenirea și combaterea criminalității informatice, definește o serie de termeni și infracțiuni care se completează 
cu Noul Cod Penal pentru acoperirea acestui domeniu. 
 
 
→ http://www.universuljuridic.ro/codul-penal-modificari-oug-18-2016 
→ http://www.tirnaveni.ro/prevenirea-delicventei-juvenile 
 

 


