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In ziua de 21 februarie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi: 
 

Marţi, 21 februarie 2017, ora 14.30 
 Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege: 

PL-x nr. 338/2016 - Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (sesizare pentru raport)  
PLx 120/2017 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea 
ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica 
Moldova din data de 13 noiembrie 2016 – turul II de către elevii şi studenţii care sunt 
cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România (sesizare pentru aviz) 

 Diverse. 
In 21 februarie 2017, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe şi ai 

Ministerului Afacerilor Interne, membrii Comisiei pentru politică externă au dezbătut 
proiectele de Lege aflate pe ordinea de zi. 
 Poziția Guvernului a fost prezentată de domnul Alexandru Micula, Secretar de Stat 
în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi de doamna Cristina Manda, Subsecretar de stat 
în cadrul  Ministerului Afacerilor Interne. 

Primul punct al ordinii de zi, PLx 338, are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(1) al art.30 şi introducerea alin.(11) la art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, în sensul modificării condiţiilor de ieşire 
din ţară a minorilor neînsoţiţi, care au împlinit vârsta de 14 ani. 
 În prezentarea făcută s-a afirmat faptul că în lipsa prevederilor actuale referitoare la 
însoţirea minorilor cu vârsta până în 18 ani de către un adult, copilul peste 14 ani care 
pleacă în străinătate poate deveni foarte uşor minor neînsoţit, întrucât nu există nicio 
garanţie că acel copil, care pleacă din România, fără a fi supravegheat de un adult, va fi 
preluat la destinaţie de un adult care exercită drepturi şi obligaţii în ceea ce priveşte 
creşterea şi îngrijirea minorului respectiv.  
 De asemenea, din analiza datelor şi informaţiilor existente la nivelul Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), cei mai mulţi copii 
identificaţi ca fiind neînsoţiţi pe teritoriul altor state şi pentru care s-a iniţiat procedura de 
repatriere, aşa cum este ea reglementată prin Hotărârea de Guvern nr. 1443/2004 privind 
metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie 
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specială în favoarea acestora, au plecat din ţară însoţiţi de un adult. Numai în perioada 
ianuarie 2015 - martie 2016 au fost înregistraţi la nivelul ANPDCA un număr de 242 de 
copii neînsoţiţi pe teritoriul alor state, cu vârsta peste 14 ani. 

S-a mai exprimat că asigurarea protecţiei minorului în străinătate este şi trebuie să 
constituie o prioritate, cu atât mai mult cu cât în România i se asigură măsuri de protecţie 
speciale. Printre acestea se numără şi consolidarea cadrului legislativ intern prin aplicarea 
noilor prevederi penale în domeniul traficului de persoane, cu menţinerea infracţiunii de 
trafic de minori ca infracţiune distinctă, fapt ce a garantat eficientizarea activităţii de 
investigare şi cercetare, astfel încât să conducă la limitarea efectelor negative generate de 
traficul de minori, prin aplicarea de sancţiuni proporţionale riscului crescut de 
vulnerabilitate a minorului. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru politică externă şi membrii Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională au examinat propunerea legislativă, în şedinţe 
separate, în 15 şi 21 februarie a.c.   

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea unui raport comun de respingere. 

La punctul doi al ordinii de zi, în urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru politică 
externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a PLx 120. 

La punctul Diverse al ordinii de zi, domnul Vicepreşedinte Ben-Oni Ardelean a 
solicitat alocarea sălii de şedinţe a Comisiei, în fiecare zi de marţi, între orele 9.00-10.00, 
pentru Grupul de Rugăciune Ecumenică, solicitare aprobată în unanimitate de către 
membrii Comisiei. 

În zilele de 22 şi 23 februarie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă au avut 
studiu individual. 

 
 

 
         Preşedinte,                 Secretar, 
 

              Biró Rozália-Ibolya                                      Mirela Furtună 
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