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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 09, 10 și 11 aprilie 2019 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucr ările în zilele de 09, 10 și 11 aprilie 2019 

 

                La lucrările Comisiei din ziua de 09 aprilie 2019 au participat 12 deputaţi din totalul de 

16 membri: 

     Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – vicepreședinte, 

Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Ioan Sorin Roman (PSD) – vicepreşedinte, Dumitru Lupescu 

(USR) – secretar,  Nicolaie Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar, Matei-Adrian Dobrovie (PNL), 

Doru-Petrişor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Claudia Gilia (PSD) și 

Costel Lupaşcu (PSD),.               

  Au absentat: 

  Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE), Cristian Buican (PNL, Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) 

și Alexandru-Mihai Voicu (PNL).  

 

Mar ți , 09 aprilie 2019      

    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 09 aprilie 2019, fiind condusă de domnul președinte Constantin Codreanu. 

    După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, ședința Comisiei a continuat cu dezbaterea 

asupra Propunerii legislative (Plx172/2019), Comisia fiind sesizată în avizare. 

  Propunerea legislativă are ca obiect completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.97/2005, în privind evidența, domiciliu, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit expunerii de motive soluțiile legislative 

propuse au scopul de “ a da pașaportului capacitatea de a proba identitatea unei persoane, în sensul 

prezentei legi, fără a servi la probarea domiciliului sau a reședinței.“  

    Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 

motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere al 

Guvernului care nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
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                În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 

lucrări au hotărât cu majoritate de voturi , avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

 

 

 

  Miercuri, 10 aprilie 2019 și Joi, 11 aprilie 2019 

        Studiu individual. 

 

 

 

 

    PREȘEDINTE,  

                  Constantin CODREANU 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


