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Stimate Domnule Președinte,
Prin prezenta scrisoare solicitam ca Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii
nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală,
să nu fie promulgat în varianta aprobată de Parlament și acceptată de Curtea Constituțională a
României în urma contestației Guvernului deoarece el cuprinde o majoră eroare materială,
eliminarea din conținutul art.154 alin.(4) Cod penal a infracțiunilor de ”trafic de persoane”
și ”pornografie infantilă”. Motivarea acestei eliminări nu se găsește în niciunul dintre
documentele care însoțesc proiectul de lege, motiv pentru care, probabil, instituțiile de aviz
legislativ au fost induse, de asemenea, în eroare.
Menționăm că, în materia combaterii traficului de persoane, România este drastic criticată în plan
internațional, fiind țara europeană care oferă de mai bine de 30 de ani cel mai mare număr de
victime ale traficului de persoane - 74% în conformitate cu Raportul UE din decembrie 2018. O
astfel de modificare legislativă poate atrage sancțiuni grave în contextul actual al României,
ducând la retrogradarea țării noastre în clasamentul mondial al statelor care nu au capacitatea de a
combate fenomenul traficului de persoane, alăturând-se grupului de mai jos:

În plus, alocarea fondurilor europene se va face în functie de respectarea principiilor UE și, în
special, a principiului statului de drept. România și-a asumat prin Tratatul de aderare, ratificat de
Parlamentul României la data de 24 mai 2005 prin Legea nr. 157/2005, la Punctul 7 din Capitolul
24 – Justiție și afaceri interne angajamentul:
”Să dezvolte şi să pună în aplicare o strategie multianuală coerentă împotriva
criminalității, care să includă acţiuni concrete pentru a reduce statutul României de ţară
de origine, tranzit şi destinaţie a victimelor traficului de persoane şi să prezinte anual,
începând cu martie 2005, statistici credibile privind modul în care acest fenomen
infractional este controlat,”

angajament care este considerat neimplementat până la acest moment, având în vedere toate
statisticile regionale sau globale în care România este prezentată ca țară de origine a majorității
victimelor traficului de persoane din Europa.
ECLER a solicitat inițiatoarei Proiectului de lege, ca pe baza erorii materiale identificate, să încerce
demersuri la nivelul Camerei Deputaților astfel încât această eroare de tehnoredactare prin care
două infracțiuni extrem de importante sunt eliminate din cuprinsul actualului art.154 alin.(4) Cod
penal, să fie reintroduse în Proiectul de lege sus-menționat.
Dacă această eroare materială nu este soluționată la nivelul Camerei Deputaților, solicităm
Președintelui României ca, în baza art.77 alin.(2) din Constituția României,
-

să NU promulge legea în forma aprobată inițial de Parlamentul României deoarece
aceasta ar deveni lege mai favorabilă pentru inculpații din multe dosare de trafic de
minori și pornografie infantilă, și

-

să trimită Proiectul de lege în Parlament pentru reexaminarea modificărilor art. 154
alin.(4) Cod Penal.

Susțin acest demers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FONSS - Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, în numele a
37 ONG-uri furnizoare de servicii sociale din toata țara
FONPC - Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil, în numele a 63 ONGuri
ECLER - Asociația Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică
CADO - Asociația Centrul de Advocacy și Drepturile Omului
Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună
Fundația Reaching Out
Fundația Freedom House România
Asociația WorldTeach
Asociația Cultural Socială Economică Christiana
Asociația Femeilor Românce din Italia

