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Obiectul interpel"rii: Urgentarea emiterii punctului de vedere al Guvernului asupra 

propunerii legislative L655/2020 pentru modificarea #i completarea art. 154, 182, 210, 211 

#i 213 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal. 

 

 

Stimate Domnule Prim-Ministru Ludovic Orban, 

 

În data de 8 octombrie 2020 am depus la Parlament o ini#iativ" legislativ" foarte 

important", pentru modificarea Codului Penal !i în"sprirea pedepselor în cazul traficului de 

persoane !i al exploat"rii sexuale a minorilor. Propunerea legislativ" L655/2020, pentru 

modificarea !i completarea art. 154, 182, 210, 211 !i 213 din Legea nr.286/2009 privind Codul 

Penal, a!teapt" punctul de vedere din partea Guvernului pentru a-!i urma cursul în Parlament.  

Cel mai recent Raport al Uniunii Europene, publicat în 2018, men#ine în continuare 

România ca prim stat de origine a victimelor traficului de persoane la nivel european, raportând o 

propor#ie de 74% a cet"#enilor români din totalul de victime identificate în UE, o propor#ie de 

61% dintre acestea fiind exploatate sexual. Comisia European" atrage aten#ia asupra num"rului 

dispropor#ionat de mare de re#ele române!ti de trafic de persoane în raport cu restul statelor 

europene. 

Propunerea mea legislativ" va înt"ri capacitatea statului de a combate traficul de persoane 

!i exploatarea sexual" a minorilor. Astfel, dac" ini#iativa va fi adoptat" de Parlament !i va deveni 

lege: 
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- va cre!te perioada de prescrip#ie a r"spunderii penale pentru faptele prev"zute la art. 210 

(trafic de persoane) $i art. 211 (trafic de minori) din Codul Penal; 

- obligarea la comiterea de fapte prev"zute de legea penal" va deveni infrac#iune; 

- va cre!te de la 3 la 4 ani pedeapsa minim" pentru oferirea, darea, acceptarea sau 

primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consim#"mântului persoanei care are autoritate 

asupra acelei persoane, împiedicându-se astfel condamn"rile cu suspendare; 

- va cre!te de la 3 la 5 ani pedeapsa minim" pentru recrutarea, transportarea, transferarea, 

ad"postirea sau primirea unui minor, în scopul exploat"rii acestuia, împiedicându-se astfel 

condamn"rile cu suspendare; 

- va cre!te la 7 ani de închisoare pedeapsa minim" atunci când fapta a fost s"vâr!it" în 

condi#iile art. 210 alin. (2) sau  în vederea exploat"rii sexuale a unui minor; 

- va cre!te de la 3 la 4 ani pedeapsa minim" în cazul în care determinarea la începerea sau 

continuarea practic"rii prostitu#iei s-a realizat prin constrângere. 

Protejarea minorilor !i combaterea abuzurilor împotriva minorilor au constituit o 

prioritate pentru mandatul meu de senator !i consider c" este necesar" armonizarea unor texte de 

lege din Noul Cod Penal cu standardele minime stabilite de Directiva 2011/36/UE a 

Parlamentului European !i a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea !i combaterea 

traficului de persoane !i protejarea victimelor acestuia, precum !i de înlocuire a Deciziei-cadru 

2002/629/JAI a Consiliului, care trebuia transpus" integral de România pân" la data de 6 aprilie 

2016, precum !i de Tratatul de aderare a României la Uniunea European". Dincolo de orice date 

statistice, r"mâne suferin#a victimelor !i r"mâne imaginea trist" a României în lume, o #ar" care 

nu este capabil" s"-!i protejeze cet"#enii, nici m"car minorii. Marii trafican#i de copii !i clanurile 

infrac#ionale scap" de mâna justi#iei, iar noi pân" acum ne-am uitat la ei neputincio!i. 

Raportul privind traficul de persoane realizat de c"tre Departamentul de Stat al SUA 

men#ioneaz" c" România �nu îndepline!te în totalitate standardele minime în vederea elimin"rii 

traficului de fiin%e umane, îns" depune eforturi semnificative în acest sens�. 
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Stimate Domnule Prim-Ministru Ludovic Orban, fac apel la dumneavoastr" pentru a 

urgenta emiterea punctului de vedere al Guvernului asupra propunerii legislative L655/2020 

pentru modificarea !i completarea art. 154, 182, 210, 211 !i 213 din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul Penal. Ar fi absolut regretabil !i greu de justificat ca întreg procesul legislativ pentru 

propunerea L655/2020 s" fie blocat prin inac#iune de c"tre institu#ia Guvernului României.  

Stimate Domnule Prim-Ministru Ludovic Orban, v" rog s" trimite#i Senatului României 

punctul de vedere al Guvernului fa#" de aceast" propunere legislativ" în cel mai scurt timp& 

 

V" mul#umesc&  

Solicit  

r"spuns scris pe adresa: vlad.alexandrescu@senat.ro                                       

 

    

Data: 02.11.2020                                                                             Senator Vlad Alexandrescu  

         Grupul parlamentar USR 

         

 


