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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene  

şi Spaţiului Economic European   
 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 89 şi 108 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 
fost sesizată spre dezbatere, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe 
teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 
Economic European, trimis cu adresa nr. PL.X. 330 din 29 iulie 2005 şi înregistrat sub 
nr.32/448 din 22 august 2005. 
 

Consiliul Legislativ, cu nr. 955/15.07.2005, a avizat favorabil acest proiect de 
lege. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu nr. 31/639 din 31 august 2005 
şi, respectiv, nr. 26/285 din 25 august 2005, au acordat avize favorabile proiectului, în 
forma adoptată de Senat. 

Comisia pentru egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei, cu                
nr. 45/234/06.09.2005 a avizat, de asemenea, favorabil proiectul de lege. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea condiţiilor de 

exercitare a dreptului la liberă circulaţie şi rezidenţă pe teritoriul României a 
cetăţenilor statelor membre UE şi ai Spaţiului Economic European, precum şi a 
membrilor de familie ai acestora. 
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2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 

 
3. La dezbaterea proiectului de lege au participat în calitate de invitaţi, în 

conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
domnul Mircea Alexandru, secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, domnul 
Florin Nan, director general adjunct al Direcţiei juridice şi doamna Irina Alexe 
consilier juridic, toţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
 

4. La lucrări au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 22 membri ai comisiei.  
    Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi la 

momentul votării. 
 
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 28 iulie 2005. 
 
6. Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale              

art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 6 septembrie 2005, Comisia propune 
admiterea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.  

 
 
 
 

 
Preşedinte, 

 
 

Mihai Stănişoară  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.consultant. Roxana Rus 
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 Către 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe 
teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 
Economic European, trimis cu adresa nr. PL.X. 330 din 29 iulie 2005 şi înregistrat sub 
nr.32/448 din 22 august 2005. 

 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară 


