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Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

la proiectul Legii pentru modificarea art. 1751 din Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18 aprilie 2002 

Denumirea 

autorității/instituției 

Nr. Obiecții și propuneri Opinia Ministerului Justiției 

Procuratura 

Generală 

 

 

 

 

1. Astfel, în scopul asigurării respectării condiţiilor legalităţii, accesibilităţii şi 

preciziei unui act legislativ, prevăzute de art.3 alin.(2) din Legea nr.780 din 

27.12.2001 privind actele legislative, se propune completarea alin.(l) din 

proiect după cuvîntul „şantajul" cu cuvîntul „hărţuirea", iar după cuvintele 

„promisiunea de a oferi avantaje sub orice formă" de completat cu cuvintele 

„făcute minorului, membrilor familiei acestuia sau persoanelor la care minorul 

se află la întreţinere". 

Se acceptă parțial 

Victima infracțiunii de exploatare sexuală 

online, în sensul prezentului proiect, poate 

fi doar minorul și nicidecum membrii 

familiei acestuia sau persoanele la care 

minorul se află la întreţinere. 

2. Acelaşi alineat se propune de completat după cuvintele „şi de comunicare" cu 

cuvintele „inclusiv celor electronice”. 

Nu se acceptă 

Potrivit Legii Nr. 467 din 21 noiembrie 

2003 cu privire la informatizare şi la 

resursele informaţionale de stat 

„tehnologie informaţională  este totalitate 

de metode, procedee şi mijloace de 

prelucrare şi transmitere a informaţiei şi 

regulile de aplicare a acesteia;”. Prin 

urmare, rezultă că mijloacele electronice 

la fel se includ în noțiunea de „tehnologii 

informaționale și de comunicare”. 

Centrul Național de 

Prevenire a 

Abuzului față de 

Copii 

3. 
Al. (2), pct. b) - propunem să fie completat, având următorul conţinut: 

de către un membru al familiei minorului, sau de către persoana în îngrijirea, 

sub ocrotirea, sub protecţia, la educarea sau tratamentul căreia se alfa minorul. 

Se acceptă 

Alin. (2) lit. b) va avea următorul 

cuprins: 

„b) de către un membru al familiei 

minorului sau de către persoana în 

ingrijirea, protecția, la educarea sau 

tratamentul căreia se află minorul;”. 

4. 
Al. (2), pct.c) - considerăm că formula "infracţiune similară" necesita a 

fi înlocuită cu "infracţiune privind viaţa sexuală", iar formula "alte fapte 

care au relevanţă pentru cauză" să fie exclusă, deoarece lasă loc de 

interpretări. 

Se acceptă parțial 

Cuvintele „infracţiune similară” au fost 

substituite cu cuvintele „infracţiune cu 

caracter sexual”. 

Formula „alte fapte care au relevanţă 

pentru cauză” este utilizată în art. 77 din 
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Codul Penal. Prin urmare, în vederea 

uniformizării terminologiei utilizate nu 

este necesar excluderea formulei 

specificate în proiect. 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 
La titlul articolului, propunem substituirea termenului de „racolare" cu 

cuvîntul „ademenire", or termenul de „ademenire" este utilizat în Directiva 

2011/92/UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, pe cînd 

termenul de „racolare" poate fi confundat după sens cu „recrutare" din 

componenţa infracţiunii prevăzute în art. 206 Cod penal (Traficul de copii). 

Se acceptă 

Titlul art. 1751 a fost modificat în: 

„Ademenirea minorului în scopuri 

sexuale”.  

 
Aceeaşi modificare o atribuim şi la alin. (2) lit. b), unde nu poate fi 

realizată „recrutarea" unui membru al familiei de către altul cu scopul săvîrşirii 

împotriva acestuia a oricărei infracţiuni cu caracter sexual, întrucît calitatea de 

membru al familiei presupune accesul periodic, direct şi liber, bazat pe relaţiile 

de rudenie, la copil. Astfel, reiterăm necesitatea utilizării termenului de 

„ademenire" - proces care presupune un cerc mai restrîns de activităţi ilegale 

în raport cu „recrutarea". 

Nu se acceptă 

În alineatul la care se face referire nu se 

regăsește sintagma de „recrutare”. 

 
Pentru asigurarea unui limbaj uniform în legislaţie, considerăm 

necesară substituirea sintagmei „tehnologiilor de informare şi de comunicare" 

cu sintagma „tehnologiilor informaţionale sau comunicaţiilor electronice". 

Se acceptă 

 

 
Totodată, considerăm oportună excluderea textului „dacă aceste acţiuni 

au fost urmate de fapte materiale care conduc la o astfel de întilnire", or în 

cadrul Comitetului Lanzarote, întrunit în 2014, a fost solicitat un expert 

Nu se acceptă 

Cuvintele  „dacă aceste acţiuni au fost 

urmate de fapte materiale care conduc la 

o astfel de întîlnire” sunt utilizate în 

sensul materializării acțiunilor care fac 

parte din latura obiectivă a infracțiunii (de 
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internaţional pentru efectuarea unei analize şi publicarea unui raport asupra 

problematicii implementării art. 23 din Convenţie. 

Astfel, în raportul expertului se indică că, după adoptarea Convenţiei a 

trecut o perioadă semnificativă de timp şi infracţiunea de „Grooming" a 

evoluat semnificativ, întrucît pentru acostarea copiilor în scopuri sexuale nu 

mai este necesară realizarea unor fapte materiale pentru întîlnirea copilului. În 

concluzia expertului este formulată ideea că, statele pot să incrimineze faptele 

din art. 23 al Convenţiei chiar şi fară acţiunile legate de fapte materiale care 

conduc la o întîlnire cu copilul-victimă. 

ex: convorbiri la telefon, discuții pe rețele 

de socializare). Aceasta este expres 

prevăzut la art. 6 alin. (1) Directiva 

2011/92/UE. 

 
Cu referire la sancţiunea din alin. (1), considerăm că pedeapsa din 

redacţia în vigoare a articolului 1751, precum şi cea din proiect este 

disproporţională cu gravitatea infracţiunii (prea mică), în condiţiile în care 

acţiunile incriminate sunt la limită cu cele prevăzute la infracţiunea de 

„Acţiuni perverse" sub aspectul discuţiilor ilegale. Astfel, propunem 

majorarea pedepsei cu închisoarea de la 3 la 5 ani. 

La alin. (2), considerăm oportună modificarea alineatului (în 

componenţa infracţiunii prevăzute în art. 175 Cod penal „Acţiuni perverse") 

cu ajustarea sa la art. 28 din Convenţia de la Lanzarote: 

a) infracţiunea a adus o atingere gravă sănătăţii fizice sau psihice a 

victimei; 

Nu se acceptă 

Cu referire la limitele pedepsei cu 

închisoarea prevăzute pentru infracțiunea 

de referință, Directiva 2011/92/UE din 13 

decembrie 2011 privind combaterea 

abuzului sexual asupra copiilor, a 

exploatării sexuale a copiilor și a 

pornografiei infantile, recomandă 

aplicarea unor pedepse conforme 

infracțiunilor grave. Respectiv, prin 

modificările operate, componența de 

infracțiune va rămîne a se integra în 

categoria infracțiunilor grave, avînd în 

vedere agravantele propuse. Totuși, 

inspirîndu-ne din documentul european 

citat (se recomandă stabilirea pedepsei 

pentru ademenirea copiilor în scopuri 

sexuale  - închisoare de cel puțin 1 an) și 

pe fonul pedepselor stabilite pentru alte 

infracțiuni cu caracter sexual (ex: 
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b) infracţiunea a fost precedată sau însoţită de acte de tortură sau de 

violenţă, gravă; 

c) infracţiunea a fost comisă asupra unei victime deosebit de 

vulnerabile; 

d) infracţiunea a fost comisă de către un membru al familiei, de către o 

persoană care locuia împreună cu copilul sau de către o persoană care a abuzat 

de autoritate; 

e) infracţiunea a fost comisă de către mai multe persoane ce au acţionat 

împreună; 

f)  infracţiunea a fost comisă în cadrul unui grup infracţional 

organizat; 

g) făptaşul a mai fost condamnat pentru infracţiuni de aceeaşi natură. 

Cu referire la sancţiunea din alin. (2), considerăm că pedeapsa din 

proiectul legii este disproporţională cu gravitatea infracţiunii (prea mică) şi 

propunem majorarea pedepsei de la 5 la 10 ani. 

pornografia infantilă se pedepsește cu 

închisoarea de la 1 la 3 ani) s-a considerat 

că doar actele preparatorii: propunerea, 

convingerea, manipularea, șantajul, 

amenințarea, promisiunea de a oferi 

avantaje sub orice formă în vederea 

stabilirii  unei întîlniri cu un minor să fie 

pedepsite cu închisoarea de la 1 la 3 ani, 

iar în prezența agravantelor de la 3 la 5 

ani. 

Considerăm inoportună modificarea 

alineatului (2) cu agravantele specificate, 

dat fiind faptul că o parte din acestea deja 

se regăsesc în proiectul Legii, iar celelalte 

nu intră sub incidența infracțiunii 

specificate în proiect, deoarece 

agravantele implică întîlnirea fizică cu 

minorul ceea ce vine în contradicție latura 

obiectivă a infracțiunii de „ ademenire a 

minorilor în scopuri sexuale”, care 

presupune incriminarea doar a faptului 

determinării minorului de a se întîlni cu 

infractorul, nu și întîlnirea propriu-zisă. 

Considerăm irelevantă majorarea 

sancţiunii din alin. (2), dat fiind faptul că 

sancțiunea trebuie să fie proporțională cu 

gravitatea infracțiunii comise. Prin 

urmare, dacă analizăm pedeapsa pentru 

comiterea infracțiunii specificate la art. 

175 din Codul penal „Acțiuni perverse”, 

observăm că pedeapsa este de la 3 la 7 ani 

cu privațiune de libertate. Infracțiunea 

inclusă în proiect, presupune doar 

atragerea minorului prin diferite mijloace 

și acțiuni de a se întîlni cu el, pe cînd 
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acțiunile perverse implică un contact fizic 

cu victima. Astfel, nu putem pedepsi mai 

dur determinarea la întîlnire, în timp ce 

întîlnirea fizică cu minorul prevede o 

sancțiune mai mică. 

 
Suplimentar, Ministerul Afacerilor Interne a elaborat un proiect de 

lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative, inclusiv a 

Codului penal la art 175, 1751, după cum urmează: 

„În dispoziţia articolului 175, după cuvintele „cu caracter 

pornografic" se introduc cuvintele „ , propunerea unei întîlniri în scopul 

săvîrşirii împotriva victimei a oricărei infracţiuni cu caracter sexual", iar în 

final se completează cu cuvintele „ efectuate inclusiv prin intermediul 

tehnologiilor informaţionale sau comunicaţiilor electronice,"; 

articolul 1751 se exclude." 

în sensul dat menţionăm, că potrivit bazei de date privind evidenţa 

infracţiunilor, deţinută de Serviciul tehnologii informaţionale al MAI, din 

momentul introducerii art. 1751 Cod penal, conform indicilor articolului dat nu 

a fost înregistrată nici o cauză penală. Acest fapt denotă nu lipsa de infracţiuni 

de acest gen, ci faptul că toate cazurile ce pot fi calificate conform art. 1751 au 

fost calificate în baza art. 175 Cod penal („Acţiuni perverse"). 

Nu se acceptă 

Proiectul Ministerului Afacerilor Interne 

în redacția prezentată nu poate fi acceptat, 

dat fiind faptul că conținutul art. 1751 

Codul Penal nu poate fi transferat în 

conținutul art. 175 Codul Penal, acestea 

constituie două componente diferite de 

infracțiune. Latura obiectivă la 

infracțiunea de „Acțiuni perverse” art.175 

din Codul Penal cuprinde următoarele 

acțiuni „exhibare, atingeri  indecente, 

discuţii cu caracter obscen sau cinic 

purtate cu victima referitor la raporturile 

sexuale, determinarea victimei să 

participe ori să asiste la spectacole 

pornografice, punerea la dispoziţia 

victimei a materialelor cu caracter 

pornografic”, prin urmare aici se 

incriminează anume contactul cu minorul, 

care se exprimă prin diferite modalități 

perverse. Dacă analizăm latura obiectivă 

la art. 1751, observăm că aceasta se referă 

la  „propunerea” înaintată minorului de a 

se întîlni pentru ca ulterior să fie comisă 

orice infracțiune cu caracter sexual care se 

manifestă prin diferite modalități și 

acțiuni utilizate de infractor.  
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Astfel, scopul proiectului constă în includerea prevederilor art. 1751 

(conform proiectului în cauză) în art. 175, în vederea excluderii situaţiilor de 

concurenţă a normelor penale, deoarece politica penală impune o apreciere 

socială şi juridică specială a faptelor, ce poate fi determinată numai într-o 

normă aparte. 

Astfel, nu putem cumula aceste două 

infracțiuni, dat fiind faptul că prima 

presupune contactul fizic cu victima, iar 

cea de a două prevede doar ademenirea 

minorului de a se întîlni.  

În concluzie considerăm necesară și 

oportună promovarea proiectului anume 

în  redacția elaborată și prezentată de 

Ministerul Justiției 

Oficiul Avocatului 

Poporului 

 
În acest context, propunem completarea laturii obiective a infracțiunii 

de racolare a minorului în scopuri sexuale cu fapta prejudiciabilă 

exprimată prin determinare alin. (1) art. 1751 Cod Penal. 

Nu se acceptă 

Cuvîntul determinare constituie o noțiune 

generală, care înglobează și celelalte 

acțiuni din latura obiectivă. 

 
Însă suntem împotriva micșorării pedepsei maxime de la 5 ani (varianta 

actuală a art. 1751 Cod Penal) la 3 ani (varianta propusă în proiectul de 

lege transmis spre avizare). 

Potrivit notei informative proiectul de Lege pentru modificarea art 175 1 

Codul penal, modificările propuse sunt necesare pentru a „preveni 

exploatarea sexuală a copiilor, dat fiind faptul creșterii masive a 

numărului de cazuri de abuzare a copiilor”.  

Totodată în nota informativă se face trimitere la art. 24 alin. (2) al Cărții 

Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, art. 6 alin. (1) din 

Tratatul privind Uniunea Europeană, dar și art. 3 al Convenției ONU 

cu privire la drepturile copilului, conform cărora „în toate acțiunile 

referitoare la copii indiferent dacă sunt realizate de autoritățile publice 

sau de instituții private, interesul superior al copilului trebuie să fie 

considerat primordial”. 

În acest context, nu este clar  care anume din măsurile propuse vin să 

prevină exploatarea sexuală a copiilor. Nu este clar în ce mod urmează 

să se țină cont în mod prioritar de interesul superior al copilului, în 

Nu se acceptă 

Directiva 2011/92/UE din 13 decembrie 

2011 privind combaterea abuzului sexual 

asupra copiilor, a exploatării sexuale a 

copiilor și a pornografiei infantile, 

recomandă aplicarea unor pedepse 

conforme infracțiunilor grave. Respectiv, 

prin modificările operate, componența de 

infracțiune va rămîne a se integra în 

categoria infracțiunilor grave, avînd în 

vedere agravantele propuse. Totuși, 

inspirîndu-ne din documentul european 

citat (se recomandă stabilirea pedepsei 

pentru ademenirea copiilor în scopuri 

sexuale  - închisoare de cel puțin 1 an) și 

pe fonul pedepselor stabilite pentru alte 

infracțiuni cu caracter sexual (ex: 

pornografia infantilă se pedepsește cu 

închisoarea de la 1 la 3 ani) s-a considerat 

că doar actele preparatorii: propunerea, 

convingerea, manipularea, șantajul, 
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situația în care se propune micșorarea pedepsei maxime de la 5 ani la 3 

ani. 

În opinia noastră, în scopul prevenirii exploatării sexuale a copiilor se 

impune aplicarea unor pedepse mai dure, fapt ce va contibui  la 

împiedicarea răspîndirii acestui fenomen. Ar fi oportună și majorarea 

sancțiunii minime prevăzute la art. 1751 din Codul Penal, de la 1 la 3 

ani. 

Totodată în situația în care se propune includerea circumstanțelor 

agravante care, de altfel, corespund exigențelor art.18 din Convenția 

privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor 

sexuale, va fi necesară o revizuire conceptuală a tuturor prevederilor 

din Codul penal, care determină faptele care constituie infracțiuni 

împotriva minorului, în special a celor prevăzute în Capitolul IV. Or, 

potrivit art. 77 din Codul penal , la stabilirea pedepsei deja se consideră 

circumstanță agravantă săvîrșirea infracțiunii cu bună știință împotriva 

unui minor. 

Pentru considerentele expuse, recomandăm revizuirea conceptuală a 

proiectului în sensul abordării uniforme  a împrejurărilor și situațiilor 

ce pot fi calificate drept circumstanțe agravante și neadmiterii 

micșorării pedepsei maxime. 

amenințarea, promisiunea de a oferi 

avantaje sub orice formă în vederea 

stabilirii  unei întîlniri cu un minor să fie 

pedepsite cu închisoarea de la 1 la 3 ani, 

iar în prezența agravantelor de la 3 la 5 

ani.  

 

 

 

Viceministru                                                                                                                Nicolae EȘANU 


