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Comisia pentru administraţie publica

Nr. )(XX/202/07.09.2022
AVIZ

asupra Propunerii legislative 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

Comisia pentru administraţie publică, prin adresa nr, L412/2022 din data de 27.06.2022, a fost 
sesizată în vederea întocmirii avizului asupra Propunerii legislative 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, iniţiată de: Silvia-Monica Dinică - Senator USR

în şedinţa din 07.09.2022, Comisia pentru administraţie publică a analizat propunerea 

legislativa şi a hotărât, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, să adopte aviz favorabil cu 

amendamente admise.

Secretar,
senator POPA Măricel

OOi

Domnului senator NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ Cristian-Augustin 

Preşedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări

întocmit: consilier Andreea Apetri



Anexă

la AVIZUL Nr. XXX/202/07.09.2022

AMENDAMENTE ADMISE
la

propunerea legislativă 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

(L412/2022)
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Nr. crt. Text propunere legislativă Amendament Motivare

In conformitate cu observaţiile 
Consiliului Legislativ.

Titlul se modifică şi va avea următorul 
cuprins:
Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 678 din 2001 privind prevenirea şi 
combaterea traficului de persoane, precum şi 
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 97 din 2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români

1.

LEGISLATIVĂPROPUNERE 
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

pentru
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2. La articolul 20, alineatul 2, se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

La articolul 20, alineatul (2), se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

In conformitate cu observaţiile 
Consiliului Legislativ.

„ (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."

y,(2) Persoana supusă traficului de persoane 
care a săvârşit una dintre contravenţiile 
prevăzute la art. 2 pct. 3 şi 6 din Legea nr. 
61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice, 
republicată, cu modificările ulterioare, nu se 
sancţionează, ”

După articolul 31, se introduce un nou articol, 
articolul 3 C, cu următorul cuprins:

în conformitate cu observaţiile 
Consiliului Legislativ.

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

3.

„Art. 3 fi.- Victimele traficului de persoane au 
dreptul la cărţi de identitate provizorii emise 
conform prevederilor art. 20^ din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. ”

3fi. Victimele traficului de„Art
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. ”
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Art. II. - Ordonanţa de urgenţă nr. 97 din 
2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, 
republicată în Monitorul Ofîcial, Partea I nr. 
719 din 12 octombrie 2011, cu modillcările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
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 
completează după cum urmează:

în conformitate cu observaţiile 
Consiliului Legislativ.

4.

1. La articolul 20, alineatul (2), după 
litera b) se introduce o nouă literă, lit. 
c), cu următorul cuprins:1. La articolul 28, după alineatul (3), se 

introduce un nou alineat, alin. (4), cu 
următorul cuprins: c) 5 ani, pentru situaţia prevăzută la art 20K

2. După articolul 20 se introduce un nou 
articol, art. 20\ 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 
Ofîcial al României, Partea I, nr, 783 din 11 
decembrie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, ”

,,Art.20K- Victimele traficului de persoane au 
dreptul la cărţi 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 cărţile de identitate provizorii 
pot fi trecute drept adrese de domiciliu, o 
adresă de corespondenţă tip căsuţă poştală, 
sediul unui avocat, ori o altă adresă. ”

In conformitate cu observaţiile 
Consiliului Legislativ.

“Art. III.- (1) Legea nr. 678/2003 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

5.
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ulterioare, precum şi cele aduse prin 
prezenta lege, va fi republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare.

(2) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 
octombrie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu 
completările aduse prin prezenta lege, va fl 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare.”

Autori amendamente:
Senator Radu-Mihai MIHAIL 
Senator Silvia-Monica DINICĂ 
Deputat Ştefan-Iulian LORINCZ 
Deputat Mara-Daniela CALISTA 
Deputat Sebastian-Ioan BURDUJA
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