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  Către, 

 
    Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Doamnei președinte Laura VICOL 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar suplimentar asupra proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane, precum şi pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români, retrimis, în vederea examinării și depunerii unui nou raport, 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități cu adresa nr. PLx 602/2022 din 21 noiembrie 2022.  

 

 

VICEPREȘEDINTE 

Angelica FĂDOR 

 
 
 
 
 

nicoleta.toma
Original
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 RAPORT PRELIMINAR SUPLIMENTAR 

 asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 privind 

prevenirea şi combaterea traficului de persoane, precum şi pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români 
 

In ședința din data de 21 noiembrie 2022, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a 

hotărât retrimiterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 

privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, precum şi pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, la Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și la Comisia juridică, de disciplină și imunități, în vederea examinării și depunerii 

unui nou raport comun, transmis cu adresa nr. PL-x 602/2022 din 21 noiembrie 2022, 

înregistrat cu nr. 4c-7/802 din 21 noiembrie 2022 . 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre 

dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.678/2001 

privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, precum şi pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă nr.97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, transmis cu adresa nr. PL-x 602/2022 din 11 octombrie 
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2022, înregistrat cu nr. 4c-7/665 din 11 octombrie 2022, respectiv cu  nr. 4c-13/883 din 12 

octombrie 2022. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 

din 5 octombrie 2022. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observaţii şi propuneri, 

conform avizului nr. 692 din 20 iunie 2022. 

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de lege cu observaţii, 

conform avizului nr.3528 din 7 iunie 2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-6/655 din 19 octombrie 2022. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil 

proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-20/507 din 19 octombrie 2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat favorabil 

inițiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-15/357 din 1 noiembrie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.678/2001, precum şi completarea art.28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.97/2005, în scopul asigurării unei mai bune protecţii pentru victimele traficului de 

persoane. Proiectul are în vedere instituirea explicită a principiului nesancţionării persoanei, 

victimă a traficului de persoane, care a fost obligată să se implice în anumite tipuri de 

activităţi contravenţionale, precum şi instituirea dreptului la acte de identitate provizorii 

pentru victimele care au fost traficate în afara ţării şi cărora le-au fost confiscate actele de 

identitate de către traficanţi. 

Potrivit prevederilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, comisia a reexaminat proiectul de lege în ședința din 

12 decembrie 2022. 

La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului deputații au 

fost prezenți conform listei de prezentă. 
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În conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, la lucrările Comisiei a participat în 

calitate de invitat: domnul Adrian Voican – secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

menținerea raportului inițial de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, 

precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.97/ 2005 privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, în forma adoptată de 

Senat, transmis în data de 16 noiembrie 2022. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare.           

                        

 

 

VICEPREȘEDINTE, 

Angelica FĂDOR 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Nicoleta Toma      


