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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE
privind modificarea şi completarea Legii 122/2006 privind azilul în România

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

1. După articolul 20^ se adaugă Un nou articol, articolul 20^ cu următorul
cuprins:

„Art.20^.- Măsuri de prevenire a exploatării şi traficului persoanelor
strămutate

(1) Transportarea şi/sau găzduirea persoanelor strămutate, indiferent dacă 

beneficiază sau nu de o formă de protecţie conform art.2 alin.(l) lit.a), de către 

persoane condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârşirea cu 

intenţie a unor infracţiuni contra vieţii, infracţiuni contra libertăţii persoanei sau 
infracţiunea de sclavie, dacă nu a intervenit reabilitarea, precum şi de către persoane 

înscrise în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis 

infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, reglementat 
prin Legea nr. 118/2019 cu modificările şi completările ulterioare, constituie infracţiune 

şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă penală.
(2) Tentativa la infracţiunea prevăzută la alin.(l) se pedepseşte.
(3) Ministerul Afacerilor Interne are obligaţia de a pune la dispoziţie o 

platformă digitală integrată unică, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a 

prezentei legi, în cadrul căreia sunt oferite următoarele facilităţi:
a) persoanele strămutate, indiferent dacă beneficiază sau nu de o formă de 

protecţie conform art.2 alin.(l) lit.a), au posibilitatea de a furniza autorităţilor române 

informaţii despre locul în care se află şi despre mijloacele de transport folosite;
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b) persoanele strămutate, organizaţiile neguvemamentale şi alte persoane 

interesate, au posibilitatea de a informa autorităţile asupra existenţei unui posibil caz 

de abuz împotriva persoanelor strămutate în vederea investigării şi/sau efectuării de 

anchete sociale;
(4) Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliţia de Frontieră, Inspectoratul 

General pentru Imigrări şi organele de poliţie competente teritorial, are obligaţia să 

afişeze la punctele de intrare în ţară şi să comunice fiecărei persoane strămutate în 

parte, precum şi să comunice prin mijloace de informare în masă şi pe website-urile 

proprii, într-o limbă de circulaţie internaţională sau într-o limbă cunoscută de 

persoanele strămutate, informaţii cu privire la:
a) riscurile asociate acceptării de transport şi/sau cazare de la persoane

fizice necunoscute;
b) recomandarea de a folosi platforma digitală integrată unică pentru a 

furniza autorităţilor române informaţii despre locul în care se află şi despre mijloacele 

de transport utilizate, în vederea creşterii gradului de siguranţă al acestora pe teritoriul 
României şi a facilitării dialogului cu autorităţile;

(5) Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului vor accesa 
platforma digitală menţionată la alin.(3) şi vor efectua anchete sociale la locurile, de 

găzduire declarate de persoanele strămutate, din oficiu sau la cerere, dacă există 

suspiciuni sau reclamaţii asupra existenţei unui posibil caz de abuz al acestora, în 

condiţiile stabilite prin Normele Metodologice la prezenta lege.

Articolul II
în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Guvernul va 

modifica în mod corespunzător Normele metodologice din 13 septembrie 2006 de 

aplicare a Legii 122/2006 privind azilul în România, publicate în MONITORUL 

OFICIAL nr. 736 din 13 septembrie 2017, cu completările ulterioare, precum şi toate 

celelalte acte normative subsecvente.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 
condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a IlI-a din Constituţia României, 
republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu


