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SENATCAMERA DEPUTAŢILOR

PROPUNERE LEGISLATIVA
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678 din 2001 privind prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane, precum şi pentru completarea art. 28 din Ordonanţa 
de urgenţă nr. 97 din 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate

ale cetăţenilor români

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art.I. - Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 20, alineatul 2, se modifică şi va avea următorul cuprins;

„(2) Victima traficului de persoane care a săvârşit una dintre contravenţiile prevăzute 
la art 2 pct 3 si oct 6 din Legea 61/1991 nu se pedepseşte."

1. După articolul 31, se introduce un nou articol, articolul 31', cu următorul cuprins:

„Art 31‘. Victimele traficului de persoane au dreptul la acte de identitate provizorii 
cu o valabilitate de 5 ani, care să le fie emise la cerere în termen de maximum 3 zile 
de la data solicitării. Pe actele de identitate provizorii pot fi trecute drept adrese de 
domiciliu, o adresă de corespondenţă tip căsuţă poştală, sediul unui avocat, ori o altă 
adresă. ”

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă nr. 97 din 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial. Partea I nr. 
719 din 12 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:

1. La articolul 28, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul 
cuprins:

„(4). Victimele traficului de persoane au dreptul la acte de identitate provizorii în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 678 din 2001 privind prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 
decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare. ”



Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 
articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Preşedintele Senatului, 

Florin-Vasile CÎŢUlon-Marcel CIOLACU


