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                 CONFORM CU ORIGINALUL 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

Nr.4c-19/172/04.10.2022 

 

PLx nr.468/2022 

 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea  

Legii 122/2006 privind azilul în România 

 

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

republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi 

comunicaţiilor, spre avizare, proiectul de Lege privind modificarea și completarea 

Legii 122/2006 privind azilul în România (PLx nr.468/2022). 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observații și 

propuneri, conform avizului nr.420/15.04.2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, 

conform avizului nr.2005/05.04.2022. 

Senatul a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 06.09.2022. 

Guvenul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea inițiativei 

legislative. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.122/2006, cu 
un nou articol, art.203. Potrivit expunerii de motive Ministerul Afacerilor Interne pune la 
dispoziție o platformă digitală de informare și de raportare, accesibilă persoanelor 
strămutate, indiferent dacă s-au constituit sau nu ca solicitanți de azil, conform definiței 
date lege. Prin intermediul acestei platforme, persoanele strămutate ajunse pe teritoriul 
țării noastre din zone de conflict vor putea să introducă date de contact, adresele la care 
au fost cazate, numărul autovehiculelor care le transportă sau orice alte informații 
necesare pentru facilitarea siguranței și a trasabilității lor, cât timp se află pe teritoriul 
României. Măsurile institute sunt de natură a crea un spațiu mai sigur pentru persoanele 
strămutate aflate pe teritoriul României, prin crearea cadrului legal pentru o protejare 
mai eficientă a acestora împotriva riscului de exploatare sau traficare, prin instituirea 
interdicției de a transporta/caza persoane strămutate de către persoane aflate în 
Registrul reglementat prin Legea nr.118/2019, precum și de către persoane condamnate 
definitiv la pedepse privative de libertate pentru savârșirea cu intenție de infracțiuni 
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contra vieții, contra libertății persoanei sau infrațiunii de sclavie dacă nu a intervenit 
reabilitarea. Totodată, se instituie în sarcina organelor teritoriale din subordinea MAI 
obligația de informare a persoanelor strămutate privind riscurile asociate acceptării 
serviciilor de transport și/sau cazare de la persoane fizice necunoscute și privind 
posibilitatea folosirii platformei digitale, precum și obligaăția în sarcina DGASPC-urilor să 
realizeze anchete sociale sau vizite la locurile de găzduire declarate în platforma digitală. 

În raport cu obiectul de reglementare propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția 

României, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în ședința din 4 octombrie 2022 și au 

hotărât, cu majoritate de voturi avizarea favorabilă a acestuia.                                           
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