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RAPORT 

asupra Cererii de reexaminare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, formulată de Preşedintele României. 

 
           În conformitate cu prevederile art. 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, cu cererea de reexaminare a proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, formulată de 
Preşedintele României în temeiul art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, trimisă cu adresa nr.PL.x 
158/2009/2010 din 20 mai 2010 şi înregistrată cu nr. 31/276/2009  din 25 mai 2010. 
         Această lege, adoptată de Senat şi Camera Deputaţilor, cu respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.1 din 
Constituţia României, republicată, a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României la data de 30 octombrie 
2009. 
           Legea trimisă spre promulgare are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 
privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane,cu modificările şi completarile ulterioare, în sensul dezvoltării 
cadrului instituţional pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane.  
         În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, Preşedintele României a 
formulat o cerere de reexaminare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind 
prevenirea şi combaterea traficului de persoane, pentru următoarele considerente: 
    1. Actul normativ trimis spre promulgare modifică şi completează Legea nr. 678/2001 în sensul îmbunătăţirii şi 
extinderii cadrului instituţional referitor la prevenirea şi combaterea traficului de persoane. însă, cu această ocazie, 
introduce pentru infracţiunea de trafic de minori o agravantă pentru care prevede aplicarea unei pedepse mai mici decât 
la infracţiunea în formă simplă. 



    2. În condiţiile în care potrivit principiilor de drept penal formele agravante se pedepsesc mai aspru decât cele 
simple, trebuie să se aibă în vedere că săvârşirea infracţiunii de trafic de minori de către un membru de familie nu poate 
fi pedepsită mai uşor decât aceeaşi infracţiune în forma simplă. O asemenea faptă săvârşită de către un membru de 
familie denotă un pericol social mai mare deoarece victima, bazându-se pe afecţiunea presupusă a autorului, nu este 
avizată despre intenţiile acestuia şi nu ia măsuri de apărare ceea ce poate să înlesnească comiterea infracţiunii. 
 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 
92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
        Senatul a reexaminat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea 
şi combaterea traficului de persoane, în şedinţa din 17 mai 2010.
 În conformitate cu prevederile art. 61 şi 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbatut cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, în sedinţa din 19 octombrie 
2010.  
        La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
doamna chestor Irina Alexe - şef departament relaţia cu Parlamentul.
        În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere formulate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi ( 2 
voturi împotrivă) să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea raportului asupra cererii de reexaminare a Legii 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu 
amendamentele admise, prezentate în anexa nr. 1 la prezentul raport. Amendamentele respinse sunt redate în anexa nr. 
2.
         Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă 15 
deputaţi.  
        În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice.           

 

 
             VICEPREŞEDINTE,                                                                                                            SECRETAR, 
              Florin IORDACHE                                                                                                     Gabriel ANDRONACHE 
                                     
 
Consilier, Ciprian Bucur 



      
Anexa nr. 1 
                                                                                               Amendamente  admise 
 

Nr. 
crt. 

Textul Legii trimise la promulgare Text Senat  
 

Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  
  
 
 
 
 –––––––––––––––––––––––– 
 
 

1. La articolul 13, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
       Art. 13. - (3) Dacă faptele 
prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt 
săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 
12 alin. (2) sau de către un membru 
de familie, pedeapsa este închisoarea 
de la 7 la 18 ani şi interzicerea unor 
drepturi, în cazul prevăzut la alin. (1), 
şi de închisoare de la 10 ani la 20 de 
ani şi interzicerea unor drepturi, în 
cazul prevăzut la alin. (2)". 
 
 

  
 
 
 

  
 
Nemodificat 

 

2. 2. La articolul 13, după 
alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alin.(3 ), cu următorul 
cuprins

1

: 
 
 „(31) Dacă faptele prevăzute la 
alin.(l) şi (2) sunt săvârşite de 
către un membru de familie, 
pedeapsa este închisoarea de la 3 
la 15 ani şi interzicerea unor 
drepturi, în cazul prevăzut la 
alin.(l), şi închisoarea de la 5 la 15 
ani şi interzicerea unor drepturi, în 
cazul prevăzut la alin.(2)."

2. La articolul 13, după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, 
alin.(3 ), cu următorul cuprins1 : 
    
„(31) Dacă faptele prevăzute la alin.(l) şi 
(2) sunt săvârşite de către un membru de 
familie, pedeapsa este închisoarea de la 
3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, 
în cazul prevăzut la alin.(l), şi 
închisoarea de la 5 la 15 ani şi 
interzicerea unor drepturi, în cazul 
prevăzut la alin.(2)."

 
 
 
 
 
   
 
              Se elimină 
 
  Autor: Comisia Juridică  
          dep. Valeriu Zgonea 

Art. 13 alin. (31)  
repetă dispoziţiile 
prevăzute la art. 13 
alin. (3). Prin 
eliminarea alin. 
(31)  se evită dubla 
reglementare. 
 



Anexa nr. 2 
 
 Amendamente respinse 

 
 

Nr. 
crt. 

Text ul Legii trimise la promulgare 
 

Amendamente  
(autorul amendamentului) 

1. Motivare pentru 
admitere 

2. Motivare pentru 
respingere 

Camera 
Decizionala 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
   –––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 

 

1. La articolul 2, după punctul 3 se 
introduce un nou punct, pct. 4, cu 
următorul cuprins:        
 
 
 
 
„4.  prin presupusă victimă a traficului 
de persoane se înţelege persoana 
identificată de autorităţile competente ca 
fiind posibil într-o situaţie de trafic si 
exploatare sau persoana care declară din 
proprie iniţiativă situaţia de trafic în care s-
a aflat.” 
 
          Autor: deputat Valeriu Zgonea 

 
1. În prezent cazuistica a 
arătat că este necesară o 
definire clară a temenului 
de victimă. Definirea 
victimei ca subiect pasiv al 
infracţiunii de trafic de 
persoane, este foarte 
generică. 
 
2. Comisia nu a considerat 
oportun adoptarea unui 
astfel de amendament 

Camera 
Deputaţilor 

3.  
 
 
   –––––––––––––––––––––––– 

2. La articolul 13, alineatul (3) va avea 
următorul cuprins: 
 
(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) 
sunt săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 
12 alin. (2) sau de către un membru de 
familie, pedeapsa este închisoare de la 7 la 

1. Codul penal în vigoare 
stabileşte pedepse mai 
aspre atunci când sunt 
săvârşite de membrii 
familiei, de exemplu în 
cazul infracţiunii de omor, 
infracţiunii de lovire sau 

Camera 
Deputaţilor 



Nr. 
crt. 

Text ul Legii trimise la promulgare 
 

Amendamente  
(autorul amendamentului) 

Camera 
Decizionala 

1. Motivare pentru 
admitere 

2. Motivare pentru 
respingere 

18 ani şi interzicerea unor drepturi, în 
cazul prevăzut la alin. (1), şi închisoare de 
la 10 ani la 20 de ani şi interzicerea unor 
drepturi, în cazul prevăzut la alin. (2). 
 
 
 
   
 
           Autor: deputat Valeriu Zgonea 

alte violenţe, infracţiunii de 
vătămare corporală, 
infracţiunii de viol. De 
aceea, pentru identitate de 
raţiune, considerăm corect 
şi necesar să se procedeze 
la fel şi în cazul infracţiunii 
de trafic de minori.
2. Comisia a respins 
amendamentul ca urmare a 
adoptarii textului 
reexaminat de Senat 

4.  
 

 
 
 
 
 

   ––––––––––––––––––––––––– 

4. După capitolul IV, se introduce un 
nou capitol, capitolul IV1 cu următorul 
cuprins: 
 
 
Capitolul IV1 : Sistemul de identificare 
şi referire a victimei 
 
Art.201 -  (1) Sistemul de identificare şi 
referire a victimei are scopul de a 
identifica persoanele cetăţeni români şi 
străini aflaţi pe teritoriul României în 
situaţia de trafic de persoane şi de a-i referi 
instituţiilor competente în vederea 
sprijinirii procesului de aplicare a legii şi 
de acordare a asistenţei la care victimele au 
dreptul potrivit legii. 
 
(2) Identificarea victimelor se face de 
către:  
a) Inspectoratul General al Poliţiei de 

 
 
 
1. Pentru instituţiile care 
trebuie să refere spre 
asistenţă o persoană, 
despre care se presupune 
că este victimă a traficului 
de persoane, trebuie să 
existe un moment bine 
definit de la care se iniţiază 
procedurile de asistenţă a 
victimei, şi aceasta să 
beneficieze de drepturile 
care i se cuvin. 
 
 
2. Comisia nu a considerat 
oportun adoptarea 
prevederilor Capitolui IV1 . 

Camera 
Deputaţilor 



Nr. 
crt. 

Text ul Legii trimise la promulgare 
 

Amendamente  
(autorul amendamentului) 

Camera 
Decizionala 

1. Motivare pentru 
admitere 

2. Motivare pentru 
respingere 

Frontieră şi Inspectoratul General al 
Poliţiei Române prin direcţiile sale 
specializate în aeroporturi, puncte de 
frontieră, şi alte locuri unde pot fi întâlnite 
grupurile vulnerabile; 
b) procuror şi judecător în cazul în care 
victima depune plângere direct în faţa 
acestora;  
c) de către alte grupuri profesionale 
(medic, profesor, asistent social) în cazul 
în care aceştia intră în contact cu victimele.
 
Art. 202 – (1)Victime presupuse sunt şi 
persoanele despre care rezultă din 
declaraţiile altor victime că s-ar fi aflat 
împreună în situaţia de trafic 
(2) Victimele identificate astfel vor fi 
considerate presupuse victime până la 
confirmarea statutului de către procurorul 
specializat.  
(3)Verificarea statutului de victimă se face 
pe baza expertizei medico-legale şi a 
anchetei psihosociale efectuată de 
specialistul Direcţiei de Asistenţă Socială a 
judeţului în care victima a fost identificată. 
 
Art. 203 – (1) Dacă din declaraţiile unei 
persoane rezultă că a fost supusă unor 
abuzuri sau încălcări ale unuia sau mai 
multe din următoarele drepturi: libertatea 
de mişcare, libertatea de comunicare, 



Nr. 
crt. 

Text ul Legii trimise la promulgare 
 

Amendamente  
(autorul amendamentului) 

Camera 
Decizionala 

1. Motivare pentru 
admitere 

2. Motivare pentru 
respingere 

muncă în condiţii legale, libertatea de 
decizie financiară, accesul la alte drepturi 
sau servicii cum ar fi îngrijirea sănătăţii, 
dreptul de a contacta autorităţile sau i-au 
fost afectate demnitatea şi integritatea 
fizică şi psihică , se poate considera că 
persoana respectivă este presupusă victimă 
şi trebuie referită pentru efectuarea unei 
anchete psihosociale şi a unei expertize 
medico-legale în scopul certificării 
situaţiei. 
(2) Prezenţa urmelor de violenţă fizică 
justifică referirea pentru ancheta 
psihosocială chiar daca persoana nu 
declară să fi suferit vreun abuz în ce 
priveste drepturile menţionate anterior. 
(3) Persoanele care identifică o presupusă 
victimă trebuie să o refere către Direcţia de 
Asistenţă Socială care va efectua ancheta 
psihosocială şi va solicita efectuarea 
expertizei medico-legale.  
(4) Referirea se va face în cel mai scurt 
timp posibil. 
(5) Direcţia de Asistenţă Socială va încheia 
efectuarea anchetei psihosociale şi va 
înainta dosarul către procurorul specializat 
în cel mult 10 zile de la primirea victimei. 
(6) Dacă este necesar, pină la finalizarea 
dosarului presupusa victimă poate fi cazată 
într-un centru de asistenţă. În cazul 
cetăţenilor străini cazarea se face în 



Nr. 
crt. 

Text ul Legii trimise la promulgare 
 

Amendamente  
(autorul amendamentului) 

Camera 
Decizionala 

1. Motivare pentru 
admitere 

2. Motivare pentru 
respingere 

centrele specializate, potrivit legii. 
(7) Procurorul va decide începerea sau nu a 
unei cercetări în cel mult 10 zile de la 
primirea dosarului de la Direcţia de 
Asistenţă Socială. 
 
Art. 204 – (1) Referirea pentru asistenţă se 
face de către consilierul specializat al 
Serviciului de Protecţie a Victimelor şi 
Reintegrare Socială a Infractorilor către 
instituţiile competente, potrivit nevoilor 
victimei.  
(2) Referirea se face cu acordul victimei 
deîndată ce aceasta se prezintă la Serviciul 
de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare 
Socială a Infractorilor.  
(3) Informarea victimei asupra drepturilor 
şi situaţiei ei legale se face potrivit legii 
211/2004. 
(4) Victima poate alege să nu primească 
asistenţă 
(5) Victimele minore sunt referite automat 
serviciilor de protecţie a copilului din 
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială 
locale. 
 
Art.205 – (1) Victimele cetăţeni români şi 
străini au dreptul la o perioadă de 90 de 
zile de recuperare şi reflecţie pentru a 
decide participarea lor în orice calitate la 
desfăşurarea procesului. 



Nr. 
crt. 

Text ul Legii trimise la promulgare 
 

Amendamente  
(autorul amendamentului) 

Camera 
Decizionala 

1. Motivare pentru 
admitere 

2. Motivare pentru 
respingere 

(2) Pe  durata perioadei de reflecţie 
victimele vor continua să primească 
asistenţă potrivit legii. 
 
Art. 206 -  (1) În scopul eficientizării 
sistemului de referire spre asistenţă 
Ministerul Administraţiei şi internelor, 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale, Ministerul Sănătăţii, Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate şi 
Consiliile Judeţene vor cere direcţiilor lor 
teritoriale să nominalizeze persoane 
competente în vederea asistării victimelor. 
 
(2) Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, la cererea specialistului de la 
Direcţia de Asistenţă Socială sau Serviciul 
de Protecţie a Victimelor şi Reintegrare 
Socială a Infractorilor va accepta 
includerea victimelor care nu au acte de 
identitate în categoria de persoane 
asigurate fără plata asigurării pentru o 
perioadă de 90 de zile de la data cererii. 
 
Art. 207 – (1) Costurile asistenţei se 
acoperă de către instituţiile cu răspunderi 
specifice din bugetul propriu. 

(2) Acolo unde este posibil 
serviciile de asistenţă pot fi asigurate şi de 
către ONG-uri, caz în care acestea trebuie 
să beneficieze de sprijin financiar din 



Nr. 
crt. 

Text ul Legii trimise la promulgare 
 

Amendamente  
(autorul amendamentului) 

Camera 
Decizionala 

1. Motivare pentru 
admitere 

2. Motivare pentru 
respingere 

partea Consiliilor Judeţene respective.” 
 
      Autor: deputat Valeriu Zgonea 
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