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AVIZ  

asupra  

propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind 

regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 
 

 

 În conformitate cu dispoziţiile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 

spre avizare, cu propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 

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

adresa nr. Plx. 330 din 30 septembrie 2013 şi înregistrată în cadrul Comisiei juridice sub nr.            

4c-11/1073 din 1 octombrie 2013. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) şi (3) 

din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din data de 24 septembrie 2013, în 

calitate de primă Cameră sesizată. 
 

Obiectul de reglementare este completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul 

liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările ulterioare, în sensul de a 

extinde categoriile de persoane beneficiare ale paşaportului diplomatic şi la preşedinţii 

de consilii judeţene. 

Expunerea de motive argumentează iniţiativa prin referiri la atribuţiile de reprezentare ale 

preşedinţilor de consilii judeţene în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice 

din ţară şi din străinătate. Completarea Legii 248/2005 în sensul celor anterior specificate ar sprijini 

eficientizarea procedurilor de deplasare în străinătate, în misiuni oficiale, pentru susţinerea intereselor 

comunităţii pe care preşedinţii de consilii judeţene o reprezintă.    
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În conformitate cu dispoziţiile art. 111 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 

Guvernul, prin adresa cu nr. 864/31.05.2013, a transmis Parlamentului României punctul său 

de vedere  negativ, formulat astfel din următoarele considerente:   

- iniţiativa legislativă contravine Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, care atribuie autorităţilor administraţiei publice locale 

judeţene competenţa realizării serviciilor publice de interes judeţean, în timp ce 

dispoziţiile legale în materie de paşapoarte precizează faptul că paşapoartele diplomatice 

facilitează titularilor susţinerea unor interese naţionale; 

- paşapoartele de serviciu care se eliberează preşedinţilor de consilii judeţene acoperă toate 

aspectele reprezentării oficiale şi conferă o libertate de circulaţie extinsă; limitele 

libertăţii de mişcare conferite de cele două tipuri de paşapoarte se suprapun în majoritatea 

cazurilor, pentru şederi de scurtă durată nefiind necesare vize, iar în cazul în care vizele sunt 

necesare, condiţiile de acordare sunt aceleaşi; 

- potrivit dispoziţiilor art. 12 din Legea 248/2005, paşapoartele de serviciu se eliberează unor 

persoane cu nivel de reprezentare locală (judeţe, municipii, oraşe, sectoare ale Municipiului 

Bucureşti), între acestea fiind prefecţii, subprefecţii, preşedinţii şi vicepreşedinţii de consilii 

judeţene, primarii oraşelor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti, când călătoresc în misiuni oficiale. 

Prin eliberarea de paşapoarte diplomatice preşedinţilor de consilii judeţene s-ar crea o 

discriminare evidentă față de celelalte categorii de persoane anterior menţionate care asigură, de 

asemenea, reprezentarea locală în străinătate.    

Potrivit dispoziţiilor art. 73 din Constituţia României, republicată, prin obiectul său de 

reglementare, proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor ordinare. 
 

În şedinţa din data de 16 octombrie 2013, potrivit art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi au examinat actul normativ supus avizării, expunerea de motive şi au avut în 

vedere avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ transmis prin adresa cu 

nr.352 din data de 29.04.2013.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 

voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege. 

   
            VICEPREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR, 

          Nicolae Ciprian NICA                                 Theodor-Cătălin NICOLESCU 
    
 

 

 

 

 
 

   Consilier parlamentar, 

 Alina GRIGORESCU             
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