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          Către 

 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

            Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei 
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, transmisă cu adresa nr. Pl-x 
422/2015 din 18 mai 2015, înregistrată la Comisia pentru politică externă cu nr. 4c-
13/30/2015 şi la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 
4c-12/106/2015. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

 

 

             

        
  PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE,  

                                                                
                       Borbély László                                   Mocioalcă Ion   
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=41&cam=2&leg=2012
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RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 

 

  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică externă şi 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate spre 
dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, trimisă cu 
adresa nr. P.Lx- 422, din 18 mai 2015, înregistrată sub nr. 4c-13/30 din 18 mai 2015 şi, 
respective, cu nr.  4c-12/160 din 18 mai 2015. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în temeiul dispoziţiilor art. 75 
alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, 
în şedinţa din 12 mai 2015. 

Guvernul, prin Punctul de vedere transmis cu numărul 4199/DRP din 15.05.2015, 
nu susţine propunerea legislativă.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 204 din 9.03.2015. 

Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil, cu avizul nr. 4c-5/358 din 
26 mai 2015. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, cu avizul nr. 4c-
11/711 din 3 iunie 2015. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat 
negativ, cu avizul nr. 4c-6/215 din 9 iunie 2015. 
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Obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea Legii nr. 
248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, în sensul 
modificării termenelor de valabilitate a paşapoartelor, precum şi al stabilirii unor termene 
referitoare la soluţionarea cererilor privind eliberarea unui paşaport simplu electronic ori 
a unui paşaport simplu temporar. Astfel, se propune modificarea valabilităţii paşaportului 
astfel: 3 ani până la vârsta de 12 ani, 5 ani până la vârsta de 18 ani, 10 ani pentru 
vârstele înte 18 şi 70 ani şi fără nicio limită peste vârsta de 70 ani. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 
politică externă şi ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au 
examinat propunerea legislativă, punctul de vedere al Guvernului şi avizele primite, în 
şedinţe separate. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterea propunerii legislative 
au participat, la şedinţa Comisiei pentru politică externă, în calitate de invitaţi, domnul 
Radu Podgorean, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe şi domnul Bogdan 
Tohăneanu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne,  iar la şedinţa Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a participat domnul Bogdan 
Tohăneanu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne. 

Deputaţii, membri ai Comisiei pentru politică externă şi ai Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost prezenţi la lucrările comisiilor, 
conform listelor de prezenţă. 

În urma dezbaterii propunerii legislative, membrii Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, reuniţi în şedinţa din data de 4 iunie 2015, au transmis 
Comisiei pentru politică externă Raportul preliminar de respingere a propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate. 

Membrii Comisiei pentru politică externă au examinat propunerea legislativă în 
şedinţa din data de 30 iunie a.c. 

În urma opiniilor formulate şi a finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii 
sesizate în fond au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

   
 
 
 
PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE,  

                                                                
                    Borbély László                                     Mocioalcă  Ion  
 
 
 
Consilieri parlamentari: 
   Dr. George Cucu, Ozana Rădulescu 
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