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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti 20.08.2001
Nr. 361

R A P O R T
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului
facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului,

referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi
pornografia infantilă, semnat la New York la 6 septembrie

2000.

În conformitate cu prevederile art.89 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu
proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului facultativ la
Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vânzarea
de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă, semnat la
New York la 6 septembrie 2000, trimis cu adresa nr.361 din 25
iunie 2001, înregistrat sub nr.821/XVIII/11 din 25 iunie 2001.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de
lege, cu avizul nr.507 din 1  iunie 2001.

Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru
drepturile omului culte şi problemele minorităţilor naţionale,
sesizate spre dezbatere şi avizare, au hotărât avizarea favorabilă
a proiectului de lege, conform avizelor nr.XVIII/13/361 din 27
iunie 2001 şi nr.347/XVIII/15 din 5 iulie 2001.

Prin Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la
drepturile copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia
copiilor şi pornografia infantilă, semnat la New York la 6
septembrie 2000, supus ratificării, statele părţi se angajează să
interzică vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia
infantilă.
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Potrivit acestui Protocol, statele părţi se angajează să
încrimineze cel puţin anumite activităţi, atunci când sunt comise
pe plan naţional sau internaţional, individual sau în mod
organizat, cu privire la vânzarea copiilor, oferirea, livrarea sau
acceptarea prin orice mijloace a copiilor pentru exploatare
sexuală, transferul de organe pentru profit, angajarea copiilor în
muncă forţată, precum şi vicierea consimţământului pentru
adopţie. De asemenea, statele părţi se angajează să încrimineze
oferirea, obţinerea, procurarea sau furnizarea unui copil pentru
prostituţie, precum şi producerea, distribuirea, răspândirea
importul, exportul, oferirea, vânzarea sau posesia în aceste
scopuri a materialelor pornografice cu copii.

În conformitate cu prevederile art.60 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de lege în şedinţa din
20 august 2001.

Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de către
membrii comisiei cu privire la reglementarea prin acest
document a situaţiilor menţionate mai sus, s-a hotărât, în
unanimitate, ca proiectul de Lege pentru ratificarea
Protocolului facultativ la Convenţia cu privire la drepturile
copilului, referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor
şi pornografia infantilă, semnat la New York la 6 septembrie
2000, să fie supus, spre dezbatere şi adoptare, plenului
Camerei Deputaţilor în forma prezentată de iniţiator.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de
lege face parte din categoria legilor ordinare.

      PREŞEDINTE,                          SECRETAR,

             dr. Ionel Olteanu                      Carmen Dumitriu

red.
Diaconu Dumitra
dact. F. Manole
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