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Proiect de lege vizand patrunderea fara mandat
intr-o locuinta
Senatorul PSD de Olt Siminica Mirea a depus, in Parlament, un proiect
legislativ care vizeaza permisiunea oricarei persoane de a patrunde intr-o
locuinta, fara mandat de perchezitie domiciliara, atunci cand exista suspiciuni
ca viata unei persoane este in pericol sau ca aceasta a fost rapita, scrie
Mediafax.
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Conform proiectului de lege depus la Senat, la articolul 157 din Codul de Procedura Penala, se
adauga un al treilea alineat care prevede:"Prin exceptie, este permisa patrunderea oricarei
pesoane in domiciliu, fara emiterea unui mandat de perchezitie domiciliara, atunci cand
exista indicii temeinice privind existenta unei primejdii privind viata sau integritatea fizica
a unei persoane si este necesara patrunderea pentru inlaturarea acesteia"
Totodata, proiectul mai prevede inasprirea termenilor de eliberare conditionata in cazul detentiei
pe viata, cel condamnat trebuind sa execute 20 de ani din pedeapsa, sa aiba o buna conduita, sa
nu fie considerat un pericol pentru societate si sa nu fi savarsit infractiunea de omor calificat.
Proiectul de lege mai prevede pedeapsa cu inchisoarea de la 2 la 8 ani pentru lipsirea de
libertare in mod ilegal a unei persoane si pedeapsa cu inchisoarea, de la 6 luni la 2 ani pentru
supravegherea nelegitima si fara drept a unei persoane sau a locuintei acesteia.

Propunerea Senatoarei de Olt mai prevede pedepse de la o luna la 2 ani pentru transmiterea de
amenintari prin telefon sau alte mijloace de comunicare, iar pedeapsa pentru asftel de fapte ar
putea varia in functie de gravitatea faptei.
in continuare, proiectul mai prevede pedepse cu inchisoarea de la 2 la 5 ani, pentru supunerea
unei persoane la munca fortata, iar articolul 222 din Codul Penal, cu privire la racolarea de minori
in scopuri sexuale, va prevedea pedeapsa cu inchisoarea de la 1 an la 5 ani, in loc de maxim un
an, cum era prevazut in legea initiala.
Proiectul legislativ mai urmareste modificarea Articolului 223 din Codul Penal, care va avea
urmatorul cuprins: "Pretinderea in mod repetat de favoruri de natura sexuala in cadrul unei relatii
de munca sau al unei relatii similare, daca prin aceasta victima a fost intimidata sau pusa intr-o
situatie umilitoare, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda"
Propunerea legislativa inaintata de senatorul PSD de Olt Siminica Mirea vine in contextul
evenimentelor intamplate in iulie la Caracal, Codul Penal si de Procedura Penala fiind ambigu in
ceea ce priveste patrunderea in locuinta unei persoane fara mandat, iar legislatia este prea
permisiva cu infractorii, conform motivarii legii.
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