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      Parlamentul României 

        Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE 
PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

Nr. 4c-15/177/2020 

COMISIA PENTRU 
POLITICĂ EXTERNĂ 

Nr. 4c-15/28/2020 

 

Bucureşti, 9.06.2020 

Către                                                              

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii 
a cetăţenilor români în străinătate, cu care Comisia pentru apărare, ordine publică 
și siguranță națională și Comisia pentru politică externă au fost sesizate în fond,  cu 
acest proiect transmis cu adresa PLx 312/2020. 
          În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

      PREȘEDINTE                                      PREȘEDINTE 

ION MOCIOALCĂ BIRÓ ROZÁLIA 
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Bucureşti, 9.06.2020 

PLx 312/2020 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate 
 

      În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională și Comisia pentru politică externă au fost sesizate, spre dezbatere în fond, 
cu proiectul de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, transmis cu 
adresa nr. Plx 312 din 27 mai 2020. 
       Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
ședința din 19 mai 2020.  

       Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 274/30.03.2020, avizează favorabil 
proiectul de lege. 

        Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.6 alin.(4) din 
Legea nr.248/2005, în sensul renunţării la sintagma „în faţa autorităţilor române şi 
străine”, astfel încât identitatea să poată fi confirmată şi în faţa unor entităţi terţe, 
cu atât mai mult cu cât, în ultimii ani, în străinătate au fost înregistrate solicitări tot 
mai numeroase din partea unor instituţii bancare sau a angajatorilor pentru 
prezentarea unui paşaport şi nu a unei cărţi de identitate. 
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         Membrii celor două Comisii au dezbătut proiectul de lege (on line) în 
ședințele din 9.06.2020. La lucrările comisiilor deputaţii au fost prezenţi conform 
prezenței înregistrate online. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
apărare, ordine public și siguranță națională și ai Comisiei pentru politică externă 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru 
modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei 
circulaţii a cetăţenilor români în străinătate  în forma prezentată. 

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

 

 

      PREȘEDINTE                                      PREȘEDINTE 

ION MOCIOALCĂ BIRÓ ROZÁLIA 

                                                                                                                                 

 


