
Date ale MAI privind cazurile de abuz faţă de copii,  

înregistrate în anul 2008: 

 

 

 

Date oferite de MAI 

 

Tipul infracţiunii 

Nr. de 

infracţiuni 

înregistrate 

Nr. persoanelor 

atrase la 

răspundere penală 

ABUZ FIZIC/EXPLOATARE   

art. 145 „Omorul intenţionat” 15 11 

art. 147 „Pruncuciderea” 1 1 

art. 149 „Lipsirea de viaţă din imprudenţă” 6 2 

art. 151 „Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii” 

6 6 

art. 152 „Vătămarea intenţionată medie a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii” 

16 11 

art. 157 „Vătămarea gravă ori medie a integrităţii 
corporale sau a sănătăţii cauzate din imprudenţă” 

5 2 

art. 164 „Răpirea unei persoane” 3 1 

art. 165 „Traficul de fiinţe umane” 1 1 

art. 166 „Privaţiunea ilegală de libertate” 3 4 

art. 167 „Sclavia şi condiţiile similare sclaviei” - - 

art. 168 „Munca forţată” - - 

art.179 „Violarea de domiciliu” 1 1 

art. 187 „Jaful” 53 45 

art. 188 „Tâlhăria” 2 - 

art. 206 „Traficul de copii” 16 8 

Art. 207 „Scoaterea ilegală a copiilor din ţară” 2 3 

art. 287 «Huliganismul» 25 20 

art. 302 «Organizarea cerşetoriei» - - 

ABUZ EMOŢIONAL   
art. 155 „Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea 
gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii” 

- - 

art.189 „Şantajul” 3 2 

art. 208 «Atragerea minorilor la activitate criminală 

sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte 

imorale» 

12 8 

ABUZ SEXUAL   

art. 171 „Violul” 58 50 

art. 172 „Acţiuni violente cu caracter sexual” 34 25 

art.173 „Constrângerea la acţiuni cu caracter sexual” - - 

art. 174 „Raportul sexual cu o persoană care nu a 

împlinit vârsta de 16 ani” 

19 13 

art. 175 „Acţiuni perverse” 17 12 

art. 220 «Proxenetismul» 2 1 

NEGLIJARE   

art. 163 „Lăsarea în primejdie” 3 - 

art. 213 “Încălcarea din neglijenţă a regulilor şi 

metodelor de acordare a asistenţei medicale” 

2 3 

ALTE INFRACŢIUNI 198 124 

 

TOTAL infracţiuni 

 

503 

 

354 


