
București, 19 ianuarie 2017 

 

 

Domnule ministru, 

PRO VITA București este o organizaţie non-profit cu profil creștin și social, care are ca scop 

promovarea valorilor vieţii umane, ale familiei şi vocaţiei parentale, în special a dreptului la 

viaţă al tuturor fiinţelor umane de la concepţie până la moartea naturală. Organizația este 

membră a Coaliției pentru Familie, de al cărei nume se leagă inițiativa legislativă a 

cetățenilor de revizuire a articolului 48(1), „Familia”, din Constituția României. 

Vă mulțumim pentru oportunitatea de a participa la consultările publice privind „Proiectul 

Ordonanței de urgență privind grațierea unor pedepse” (Proiectul). Analizând textul acestuia, 

vă înaintăm spre considerare următoarele propuneri: 

Având în vedere impactul social deosebit al infracțiunilor contra vieții, a integrităţii 

corporale sau a sănătăţii persoanelor, precum și gradul sporit de pericol social pe care îl 

presupune eliberarea persoanelor deținute pentru infracțiunile precizate, săvârșite cu intenție, 

chiar dacă persoanele condamnate nu sunt recidiviste, apreciem că trebuie excluse de la 

grațierea parțială în condițiile art. 2 din Proiect, persoanele care au săvârșit următoarele 

infracţiuni reglementate de Codul penal: 

1. omor, prev. de art. 174-177 Cod penal anterior și de art. 188-191 Cod penal în 

vigoare; 

2. vătămare corporală gravă, prev. de art. 182 Cod penal anterior și de art. 194 Cod 

penal în vigoare; 

3. loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, prev. de art. 183 Cod penal anterior și 

de art. 195 Cod penal în vigoare; 

4. viol, prev. de art. 197 Cod penal anterior și de art. 2018 Cod penal în vigoare; 

5. act sexual cu un minor, prev. de art. 198 Cod penal anterior alin 2-4 și de art. 220 

alin 2-4 Cod penal în vigoare; 

6. agresiune sexuală, prev. de art. 219 Cod penal în vigoare; 

7. corupţie sexuală, prev. de art. 202 Cod penal anterior și de art. 221 Cod penal în 

vigoare; 

8. incest, prev. de art. 203 Cod penal anterior și de art. 377 Cod penal în vigoare; 



9. tortură, prev. de art. 267 1 Cod penal anterior și în art. 282 Cod penal în vigoare; 

10. trafic de stupefiante, prev. de art. 312 Cod penal anterior; 

11. proxenetism, prev. de art. 329 Cod penal anterior și în art. 213 Cod penal în vigoare; 

12. racolare de minori în scopuri sexuale, prev. de art 222 Cod penal; 

13. sclavie, prev. de art. 209 Cod penal; 

14. trafic de persoane, prev. de art. 210 Cod penal; 

15. trafic de minori, prev. de art. 211 Cod penal; 

16. folosirea prostituției infantile, prev. de art. 216 alin. 1 Cod penal; 

17. pornografie infantilă, prev. de art. 374 Cod penal. 

De asemenea, propunem pentru a fi excluse de la grațiere integral sau în parte (în 

condițiile art. 1 și 2 din Proiect) persoanele condamnate pentru săvârșirea următoarelor 

infracțiuni reglementate de Codul Penal: 

1. Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă, prev. de art. 

200 Cod penal; 

2. Întreruperea ilegală a cursului sarcinii, prev. de art. 201 Cod penal; 

3. Vătămarea fătului, prev. de art. 202 Cod penal; 

4. Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate, prev. de art. 200 Cod 

penal. 

  

 

Cu deosebită considerație, 

 

Președinte 

Bogdan I. Stanciu 

 


