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asupra proiectului de Lege privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a trimis, cu adresa nr. 478

din 13 septembrie 2001, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele

minorităţilor naţionale, în vederea avizării în procedură de urgenţă, proiectul de

Lege privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane.

În şedinţa din 18 septembrie 2001, membrii Comisiei au hotărât, cu

unanimitate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu recomandarea de a se ţine

seama de sugestiile şi observaţiile cuprinse în Avizul Consiliului Legislativ şi cu

următorul amendament:
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Amendament admis:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
1.    �Art. 20 � Persoana

supusă traficului de
persoane, care a săvârşit
infracţiunea de prostituţie
prevăzută de art. 328 din
Codul penal nu se
pedepseşte pentru această
infracţiune, dacă mai
înainte de a se fi început
urmărirea penală pentru
infracţiunea de trafic de
persoane încunoştinţează
autorităţile competente
despre aceasta sau dacă,
după ce a început
urmărirea penală ori după
ce făptuitorii au fost
descoperiţi, înlesneşte
arestarea acestora�.

    Doamna deputat
Mihaela Muraru-Mândrea
a propus adăugarea la
art. 20 a unui alineat nou,
în următoarea formulare:
    �(2) De asemenea, nu
se pedepseşte persoana
care, prin forţă ori
ameninţarea cu forţa, a
fost împiedicată să
îndeplinească actele sau
faptele prevăzute la
alineatul precedent�.
    Amendamentul a fost
adoptat cu unanimitate de
voturi.

   Pentru a beneficia de
acelaşi regim şi persoanele
care, contrar voinţei lor, au
fost împiedicate, prin forţă
ori ameninţarea cu forţa,
să îndeplinească actele
prevăzute la
art. 20 alin. (1).

PREŞEDINTE,

Nicolae Păun

Întocmit:
Consilier  Onesia Babeş

Consilier Aurel Zamfirescu
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