
   

 

                                                                                  Bucureşti, 17 septembrie 2019  
                                                                                                                  Nr.4c-21/534 

 
AV IZ 

asupra Proiectului de Lege pentru completarea art.1 2 din Ordonan ța de urgen ță a 
Guvernului nr.97/2005 privind eviden ța, domiciliul, re ședin ța și actele de 

identitate ale cet ățenilor români 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia pentru comunit ățile de români din afara grani țelor țării a fost sesizată, 

spre dezbatere în avizare cu Proiectul de Lege pentru completarea art.12 din 

Ordonan ța de urgen ță a Guvernului nr.97/2005 privind eviden ța, domiciliul, 

reședin ța și actele de identitate ale cet ățenilor români, trimis prin adresa                       

PLx 324/2019 din 01 iulie 2019 și înregistrat cu nr. 4c-21/ 534 din 02 iulie 2019. 

 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adopt ă inițiativa legislativă în 

şedinţa din 26 iunie 2019.   

 

Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputa ţilor  este Cameră decizional ă. 

 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării a dezbătut Proiectul de lege mai sus  menționat, în 

şedinţa din 17 septembrie 2019 .  

 

 

 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputa ţilor 

 
Comisia pentru comunit ăţile de români 

 din afara grani ţelor ţării 
  

mona.alesandru
Comisii



 Proiectul de lege are obiect completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români, republicate, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit 

proiectului, paşaportul simplu care se eliberează, la cerere, cetăţeanului român care        

şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, eliberat în condiţiile art.34 din Legea 

nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu 

modificările şi completările ulterioare, ar urma să facă dovada identităţii titularului 

acestuia. 

 

  Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 

motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin 

adresa cu nr.219/21.03.2019, precum și punctul de vedere al Guvernului care nu 

susține adoptarea inițiativei legislative. 

 

             În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți 

la lucrări au hotărât cu unanimitate  de voturi, avizarea favorabil ă a inițiativei 

legislative. 

 
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

       PREȘEDINTE, 

           Constantin CODREANU 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Dumitru LUPESCU 

 

 

 

 Consilier parlamentar, 

    Mona-Valentina ALESANDRU 
 


