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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra  proiectului de Lege 
pentru abrogarea alin.(6) al art.34 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei 
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, transmis cu adresa nr. PLx. 274 din data 
de 16 iunie 2021. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 
 

Preşedinte, 
 

Biró Rozália Ibolya 

Vicepreşedinte, 
 

            Mihai – Viorel  Fifor 
 
 
 
 

 

georgiana.lesan
Conform cu originalul



 
Parlamentul României 

Camera Deputaților 
  

Comisia pentru politică externă 
 

Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

                          4c-16/57 
 

4c-15/235 

Bucureşti, 08 decembrie 2021  
PLx 274/2021 

 
 

RAPORT COMUN 
asupra  

proiectului de Lege pentru abrogarea alin.(6) al art.34 din Legea nr.248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 

 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică externă 
şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(6) al art.34 din Legea 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, 
transmis cu adresa nr. PLx 274 din 16 iunie 2021 şi înregistrat cu adresa nr. 4c-16/57, 
respectiv 4c-15/235 din 16 iunie 2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit art. 75 din Constituția 
României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege ca 
urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituția României republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observații și 
propuneri, conform avizului nr. 225/16.04.2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil iniţiativa legislativă, conform 
avizului nr. 3016/07.04.2021. 

Guvernul României, prin punctul de vedere transmis cu adresa 
nr.866/29.04.2021, nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

       La întocmirea prezentului raport, Comisiile sesizate în fond au examinat avizul 
favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
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naţionale cu nr. 4c-6/570/24.06.2021 şi avizul favorabil al Comisiei pentru 
comunitățile de români din afara granițelor țării cu nr. 4c-21/202/29.06.2021.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.34 alin.(6) din 
Legea nr.248/2005, iniţiativa vizează instituirea posibilităţii de a-şi păstra cartea de 
identitate naţională, pentru cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinatate. 

În conformitate cu dispozițiile art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două 
comisii au examinat proiectul de Lege, în şedinţe separate. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a examinat 
proiectul de lege în şedinţa din data de 16 noiembrie 2021 şi a transmis Raportul 
preliminar de respingere a acestuia. La lucrările Comisiei, deputații au fost prezenţi, 
conform listei de prezenţă înregistrată. 

La dezbaterile din cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională au participat, în calitate de invitați, domnul secretar de stat Marius Gabriel 
Mureșan din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și doamna Cristina Mihaela 
Cojocariu, director general adjunct în cadrul Direcției Generale de Pașapoarte.  

Comisia pentru politică externă a examinat proiectul de lege şi raportul 
preliminar al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în şedinţa 
din data de 08 decembrie 2021 la care deputații au fost prezenţi, conform listei de 
prezenţă înregistrată. 

La dezbaterile din cadrul Comisiei pentru politică externă a participat, în calitate 
de invitaț, doamna Cristina Mihaela Cojocariu, director general adjunct, Direcția 
Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă şi membrii 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărât, cu majoritate 
de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaţilor Raportul de respingere al 
proiectului de Lege din următoarele considerente: 

- Conform prevederilor art. 86 alin. (1) și (2) din Legea nr. 287/2009    privind Codul 
civil, republicată, cu modificările ulterioare, cetățenii români au dreptul să își 
stabilească ori să își schimbe, în mod liber, domiciliul sau reședința, în țară sau în 
străinătate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Dacă prin lege nu se prevede 
altfel, o persoana fizică nu poate să aibă în același timp decât un singur domiciliu și 
o singură reședință, chiar și atunci când deține mai multe locuințe. 
Din definiţia legală a domiciliului (art. 87 din Legea nr. 287/2009 și      art.27 alin. 
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul 
reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare) rezultă că stabilitatea este trăsătura sa esențială, numai o 
locuinţă stabilă putând fi principală, în timp ce locuința care nu este stabilă poate 
constitui cel mult reședința persoanei fizice.  

- Totodată, prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
97/2005, potrivit cărora dovada adresei de domiciliu a unui cetăţean român se face 
cu actul de identitate, care este reprezentat de cartea de identitate, cartea de identitate 



simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie și buletinul de 
identitate, aflate în termen de valabilitate (conform art. 12 alin. (3) din același act 
normativ). 

- Cetățenii români care își schimbă domiciliul din România în străinătate, aceia au 
dreptul/posibilitatea (nicidecum obligaţia) de a solicita eliberarea unui pașaport 
românesc cu menționarea statului de domiciliu (conform art. 28 alin. (1) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate). 

- Pe de altă parte, neretragerea actului de identitate (în care este consemnat fostul 
domiciliu, respectiv domiciliul din România) al persoanei care și-a schimbat 
domiciliul din România în străinătate ar genera o situaţie de nelegalitate, întrucât 
persoana ar fi titulara a două acte oficiale ale statului român care atestă domicilii 
diferite, unul în țară, iar altul în străinătate (aceasta în condițiile în care, potrivit 
legislației în vigoare, cetățenii români pot avea un singur domiciliu). 

- Pentru exercitarea drepturilor fundamentale, potrivit dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. 
c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, cetăţenilor români cu 
domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România, li se poate elibera o 
carte de identitate provizorie, care are aceeași valoare juridică pe care o au cărţile de 
identitate și poate fi utilizată în relațiile cu instituțiile publice sau cu persoane 
juridice de drept privat din România, care au obligația de a o accepta. Mai mult, 
atributul de identificare a persoanei fizice care o individualizează spaţial ar fi afectat 
de confuzia creată în interpretarea legii pentru stabilirea domiciliului persoanei (în 
România, potrivit cărţii de identitate ori în străinătate, potrivit menţiunii din 
pașaport). 

- Se poate genera o situaţie de fapt contradictorie, în care cetăţenii români își stabilesc 
domiciliul în străinătate, solicitând eliberarea unui pașaport simplu electronic ori a 
unui paşaport simplu temporal cu menționarea țării de domiciliu de domiciliu, dar 
deţin în acelaşi timp și o carte de identitate eliberată de autorităţile române în care 
figurează un domiciliu din România. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

Preşedinte, 
 

Biró Rozália Ibolya 

Vicepreşedinte, 
 

             Mihai - Viorel Fifor 
 

Secretar, 
 

Mihail Albișteanu 

Secretar, 
 

  Dumitru Coarnă 
 


