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asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională, Comisia pentru politică externă şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în
fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români
în străinătate, trimis cu adresa nr. PL x 113 din 15 aprilie 2013 şi înregistrat cu nr. 32/161 din 15.04.2013, respectiv nr.31/521/2013 şi nr.
33/18/2013.
Consiliul Legislativ, cu nr. 120/05.03.2013, a avizat favorabil proiectul de lege.
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu nr. 26/154 din 09.05.2013 a avizat
favorabil proiectul de lege.
Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi, cu nr. 37/267 din 25.04.2013 a avizat favorabil proiectul de lege.
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu nr. 25/203 din 24 aprilie 2013 a avizat
negativ proiectul de lege.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul corelării cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr.
2252/2004 din 13 decembrie 2004 al Consiliului privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice

integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr.
444/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 mai 2009, precum şi al corelării cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu cele ale Codului de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare.
2.În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat proiectul de lege mai sus menţionată în şedinţa din 20 mai 2013, membrii
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege mai sus menţionată în şedinţa din 20 mai 2013, iar membrii
Comisiei pentru politică externă au examinat proiectul de lege în şedinţa din 13 mai 2013.
La dezbaterile din Comisiile parlamentare au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, doamna Corina Moraru, director general adjunct Direcţia Generală de Paşapoarte – Ministerul Afacerilor Interne,
domnul director general Petrişor Dumitrescu din cadrul Direcţiei Consulare – Ministerul Afacerilor Externe şi domnul Roman Claudiu
din partea Companiei Naţionale Imprimeria Naţională .
3.. La şedinţa Comisiei pentru apărare au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 24 membri ai acesteia.
La şedinţa Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 27 membri ai acesteia
La şedinţa Comisiei pentru politică externă au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 24 de membri ai acesteia.
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
5. Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 09 aprilie 2013.
În urma dezbaterii, membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate , cu amendamentele admise,
redate în Anexa la prezentul raport.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată.
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Anexa
PL x nr. 113/2013
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

1.

Lege
pentru
modificarea
şi Nemodificat
completarea Legii nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor
români în străinătate

2.

Art.I. – Legea nr.248/2005 privind Nemodificat
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor
români în străinătate, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.682 din 29 iulie 2005, cu
modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se completează după
cum urmează:

3.

1. La articolul 6, alineatul (1) va Nemodificat
avea următorul cuprins:
Art.6. - (l) Tipurile de documente de
călătorie pe baza cărora cetăţenii
români pot călători în străinătate sunt
următoarele:

Art.6. – (1) Tipurile de documente
de călătorie pe baza cărora
cetăţenii români pot călători în
străinătate, eliberate în condiţiile
prezentei legi, sunt următoarele:
a) paşaport diplomatic;
b) paşaport de serviciu;
c) paşaport simplu;

a) paşaport diplomatic;
b) paşaport de serviciu;
c) paşaport diplomatic electronic;

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate
d) paşaport simplu temporar;
e) titlu de călătorie.

Text adoptat de Senat
d)
e)
f)
g)
h)

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

paşaport de serviciu electronic;
paşaport simplu;
paşaport simplu electronic;
paşaport simplu temporar;
titlu de călătorie.

4.

2. La articolul 6, alineatul (3) se Nemodificat
(3) Guvernul va stabili, prin
hotărâre, data de la care abrogă.
paşapoartele prevăzute la alin. (1)
lit. a)- c) vor cuprinde un mediu de
stocare electronică a datelor
biometrice ale persoanei şi a altor
date personale dintre cele cuprinse
în fila informatizată şi se vor
elibera, în mod etapizat, ca:
«paşaport diplomatic electronic»,
«paşaport de serviciu electronic»
şi «paşaport simplu electronic».
De la aceeaşi dată se eliberează şi
paşaportul
simplu
temporar
prevăzut la alin. (1) lit. d).

5.

3. La articolul 7 alineatul (4), litera a) va Nemodificat
avea următorul cuprins:
Art.7. - (4) Sunt exceptate de la (4) Sunt exceptate de la obligaţia de
obligaţia
de
furnizare
a furnizare a impresiunilor digitale
impresiunilor digitale următoarele următoarele categorii de persoane:
categorii de persoane:
a) minorii sub vârsta de 6 ani;

Motivare

Nr.
crt.

6.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate
Art.10.
(3)
Paşapoartele
diplomatice
electronice se eliberează cu o
valabilitate de 5 ani, respectiv 3
ani pentru minorii cu vârsta mai
mică de 6 ani.

7.
Art.13.
(3) Paşapoartele de serviciu
electronice se eliberează cu o
valabilitate de 5 ani, respectiv de 3
ani pentru minorii cu vârsta mai
mică de 6 ani.
8.
SECŢIUNEA 4: Paşaportul
simplu, paşaportul simplu
electronic şi paşaportul simplu
temporar
9.
Art.15.- (1) Paşaportul simplu se
eliberează, la cerere, cetăţenilor
români care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de prezenta lege şi nu se
află în una dintre situaţiile de

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

a) minorii sub vârsta de 12 ani;
4.
La articolul 10, alineatul (3) va avea Nemodificat
următorul cuprins:
(3)
Paşapoartele
diplomatice
electronice se eliberează cu o
valabilitate de 5 ani, respectiv 3 ani
pentru minorii sub vârsta de 12 ani.
5.
La articolul 13, alineatul (3) va avea Nemodificat
următorul cuprins:
(3)
Paşapoartele
de
serviciu
electronice se eliberează cu o
valabilitate de 5 ani, respectiv de 3 ani
pentru minorii sub vârsta de 12 ani.
6. La Capitolul II, titlul Secţiunii a 4-a va Nemodificat
avea următorul cuprins:
SECŢIUNEA a 4-a Paşaportul simplu
electronic şi paşaportul simplu
temporar
7. Articolul 15 va avea următorul Nemodificat
cuprins:
Art.15.- (1) Paşaportul simplu
electronic se eliberează, la cerere,
cetăţenilor români care îndeplinesc
condiţiile prevăzute de prezenta lege şi
nu se află în una dintre situaţiile de

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
Text adoptat de Senat
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate
suspendare a dreptului de a suspendare a dreptului de a călători în
străinătate.
călători în străinătate.
(2) Cererile pentru eliberarea
paşapoartelor simple se depun
personal de către solicitanţi, în
ţară,
la
serviciile
publice
comunitare
pentru
evidenţa
persoanelor ori la serviciile
publice
comunitare
pentru
eliberarea
şi
evidenţa
paşapoartelor simple în a căror
rază de competenţă au domiciliul
sau, după caz, reşedinţa, iar în
străinătate,
la
misiunile
diplomatice şi oficiile consulare
ale României.

(2)
Cererile
pentru
eliberarea
paşapoartelor simple electronice se
depun personal de către solicitanţi, în
ţară, la serviciile publice comunitare
pentru
eliberarea
şi
evidenţa
paşapoartelor simple în a căror rază de
competenţă au domiciliul sau, după
caz, reşedinţa, iar în străinătate, la
misiunile diplomatice şi oficiile
consulare ale României

(3) În cazul în care, din motive
obiective, solicitantul paşaportului
simplu nu se poate prezenta la
serviciul public comunitar pentru
eliberarea
şi
evidenţa
paşapoartelor simple de la
domiciliu sau reşedinţă, cererile
pentru eliberarea paşapoartelor
simple pot fi depuse la cel mai
apropiat serviciu public comunitar
pentru eliberarea şi evidenţa

(3) În cazul în care solicitantul
paşaportului simplu electronic nu se
poate prezenta la serviciul public
comunitar pentru eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor simple de la domiciliu
sau
reşedinţă,
cererile
pentru
eliberarea
paşapoartelor
simple
electronice pot fi depuse la cel mai
apropiat serviciu public comunitar
pentru
eliberarea
şi
evidenţa
paşapoartelor simple

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate
paşapoartelor simple.

Text adoptat de Senat

(4) Cererile pentru eliberarea
paşapoartelor simple, în cazul
persoanelor lipsite temporar de
capacitatea de exerciţiu, pot fi
depuse în numele titularului, de
către reprezentantul legal sau de
către autorităţile medicale române,
la cel mai apropiat serviciu public
comunitar pentru eliberarea şi
evidenţa paşapoartelor simple.

(4)
Cererile
pentru
eliberarea
paşapoartelor simple electronice, în
cazul persoanelor lipsite temporar de
capacitatea de exerciţiu, pot fi depuse
în numele titularului, de către
reprezentantul legal sau de către
autorităţile medicale române, prezenţa
titularului fiind obligatorie.

(5) Paşapoartele simple se
eliberează
titularului
sau
reprezentantului
legal
după
achitarea contravalorii acestora şi
a taxelor consulare prevăzute de
lege.

(5) Paşapoartele simple electronice se
eliberează
titularului
sau
reprezentantului legal, după achitarea
contravalorii acestora şi a taxelor
consulare prevăzute de lege.

(6)
Eliberarea
paşapoartelor
simple în regim de urgenţă este
supusă plăţii unui tarif suplimentar
de 100 lei. Prin excepţie, în cazul
îmbolnăvirii grave ori al decesului
unei rude apropiate, al efectuării
unui tratament medical de urgenţă
sau al citării într-un proces în

(6) În situaţia în care titularul sau
reprezentantul legal al acestuia
constată faptul că datele înscrise în
paşaportul simplu electronic sunt
incomplete sau inexacte, trebuie să
sesizeze cel mai apropiat serviciu
public comunitar pentru eliberarea şi
evidenţa paşapoartelor simple, care

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate
străinătate,
eliberarea
paşapoartelor simple în regim de
urgenţă este scutită de plata
tarifului suplimentar.

10.
Art.17. - (1) Minorilor cetăţeni
români care nu se află în una
dintre situaţiile de suspendare a
exercitării dreptului la libera
circulaţie în străinătate li se
eliberează paşapoarte simple sau
paşapoarte simple electronice în
următoarele condiţii:
a) în cazul minorului care nu a
împlinit vârsta de 14 ani, numai la
cererea
ambilor
părinţi,
a
părintelui
supravieţuitor,
a
părintelui
căruia
i-a
fost
încredinţat
prin
hotărâre
judecătorească rămasă definitivă şi
irevocabilă sau, după caz, a
reprezentantului legal;

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

este obligat să îi elibereze un nou
document. în acest caz, eliberarea
noului paşaport se face fără plata
sumelor prevăzute la alin.(5).”

8. Articolul 17 va avea următorul
Nemodificat
cuprins:
Art.17.- (1) Minorilor cetăţeni români
care nu se află în una dintre situaţiile
de suspendare a exercitării dreptului la
libera circulaţie în străinătate li se
eliberează
paşapoarte
simple
electronice în următoarele condiţii:
a) în cazul minorului care nu a împlinit
vârsta de 14 ani, numai la cererea
ambilor
părinţi,
a
părintelui
supravieţuitor, a părintelui căruia i-a
fost
încredinţat
prin
hotărâre
judecătorească rămasă definitivă şi
irevocabilă, a părintelui care exercită
singur autoritatea părintească în
temeiul unei hotărâri judecătoreşti
rămase definitivă şi irevocabilă ori în
temeiul unei hotărâri judecătoreşti
rămase definitivă pentru procesele
începute cu data de 15 februarie 2013

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate

Text adoptat de Senat
sau, după caz, a reprezentantului legal;

b) în cazul minorului care a
împlinit vârsta de 14 ani, la
cererea acestuia, numai cu acordul
ambilor părinţi, a părintelui
supravieţuitor, a părintelui căruia
i-a fost încredinţat prin hotărâre
judecătorească rămasă definitivă şi
irevocabilă sau, după caz, a
reprezentantului lega

b) în cazul minorului care a împlinit
vârsta de 14 ani, la cererea acestuia,
numai cu acordul ambilor părinţi, a
părintelui supravieţuitor, a părintelui
căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre
judecătorească rămasă definitivă şi
irevocabilă, a părintelui care exercită
singur autoritatea părintească în
temeiul unei hotărâri judecătoreşti
rămase definitivă şi irevocabilă ori în
temeiul unei hotărâri judecătoreşti
rămasă definitivă pentru procesele
începute cu data de 15 februarie 2013
sau, după caz, a reprezentantului legal.

(2) Emiterea paşaportului simplu
sau
a
paşaportului
simplu
electronic pentru minor, în situaţia
în care există neînţelegeri între
părinţi cu privire la exprimarea
acordului ori unul dintre părinţi se
află în imposibilitatea de a-şi
exprima voinţa, cu excepţia
situaţiilor prevăzute la art.171
alin.(1) lit.e), se efectuează numai
după soluţionarea acestor situaţii

(2)Emiterea
paşaportului
simplu
electronic pentru minor, în situaţia în
care există neînţelegeri între părinţi cu
privire la exprimarea acordului ori unul
dintre părinţi se află în imposibilitatea
de a-şi exprima voinţa, cu excepţia
situaţiilor prevăzute la art.171 alin.(l)
lit.e), se efectuează numai după
soluţionarea acestor situaţii de către
instanţa de judecată, care se pronunţă
în condiţiile legii.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate
de către instanţa de judecată, care
se pronunţă în condiţiile legii.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

11.

Art.171 alin.(1)

9. La articolul 171 alineatul (1), litera a) va Nemodificat
avea următorul cuprins:

12.

a) pentru persoanele care nu
dispun de timpul necesar pentru
eliberarea unui paşaport simplu
electronic;
Art.171

a) pentru persoanele care declară că nu
dispun de timpul necesar pentru
eliberarea unui paşaport simplu
electronic;
10. La articolul 171, alineatul (4) va Nemodificat
avea următorul cuprins:
(4)
Cererile
pentru
eliberarea
paşaportului simplu temporar se depun
la autorităţile prevăzute la art.15
alin.(2). Prevederile art.15 alin.(3), (5)
şi (6), respectiv ale art.17 se aplică, în
mod corespunzător, şi cu privire la
cererile
pentru
eliberarea
paşapoartelor simple temporare.

(4) Cererile pentru eliberarea
paşaportului simplu temporar se
depun la autorităţile prevăzute la
art. 15 alin. (2), cu excepţia
serviciilor publice comunitare
pentru
evidenţa
persoanelor.
Prevederile art. 15 alin. (3)-(5) şi
(7), respectiv ale art. 17 se aplică,
în mod corespunzător, şi cu privire
la cererile pentru eliberarea
paşapoartelor simple.
13.

11. La articolul 171, după alineatul 11. La articolul 171, după
(4) se introduc un nou alineat, alin.(41), alineatul (4) se introduc trei noi
alineate, alin. (41) - (43), cu
cu următorul cuprins:
următorul cuprins:
(41)

Cererile

pentru

eliberarea Nemodificat

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

paşaportului simplu temporar, în cazul
persoanelor lipsite temporar de
capacitatea de exerciţiu, pot fi depuse
în numele titularului, de către
reprezentantul legal sau de către
autorităţile medicale române, fară ca
prezenţa titularului să fie obligatorie.
(42) În situaţii temeinic
justificate, pentru minorii
aflaţi în străinătate sub o
formă de protecţie specială
dispusă de autorităţile locale
competente şi care nu deţin
documente de identitate sau
de
călătorie
valabile,
misiunile diplomatice şi
oficiile
consulare
ale
României eliberează, cu titlu
gratuit, paşapoarte simple
temporare, la solicitarea
autorităţilor
străine
competente,
în
scopul
reglementării
situaţiei
juridice a minorilor în statul
de reşedinţă, dacă nu este
posibilă repatrierea acestora.
(43)
Costurile
aferente

Situaţia
este
generată
de
existenţa
în
afara ţării a
unui număr de
1493 de copii
români, aflaţi în
îngrijirea
diverselor
autorităţi
străine,
şi
pentru care se
consideră
că
este o datorie
firească
a
statului român
să achite măcar
costul
documentelor
necesare
reglementării
situaţiei

Nr.
crt.

14.

15.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

producerii
şi
emiterii
paşapoartelor
simple
temporare
eliberate
minorilor prevăzuţi la alin.
(42) sunt suportate de statul
român
prin autorităţile
abilitate, la propunerea
Ministerului
Afacerilor
Externe,
pe
baza
protocolului încheiat cu
producătorul.

juridice
a
acestor minori
în
ţara
de
reşedinţă.

( Autori amendament: dep. Ion
Mocioalcă,dep.George
Scutaru ,dep. Bogdan Ciucă
dep Borbely László, dep. Petre
Roman, dep. Raluca Surdu )
Art. 18.
12. La articolul 18 alineatul (2), Nemodificat
literele a) şi b) vor avea următorul
cuprins:
a) 3 ani pentru persoanele care nu a) 3 ani pentru persoanele care nu au
au împlinit 6 ani;
împlinit 12 ani;
b) 5 ani pentru persoanele cu b) 5 ani pentru persoanele cu vârsta de
peste 12 ani.
vârsta de peste 6 ani.
13. La articolul 20, alineatul (3) va avea Nemodificat
Art.20
următorul cuprins:
(3)

Paşapoartele

simple, (3) Paşapoartele simple, paşapoartele

Nr.
crt.

16.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate
paşapoartele simple electronice şi
paşapoartele simple temporare pot
fi reţinute numai de organele de
poliţie,
autorităţile
judiciare,
misiunile diplomatice sau oficiile
consulare ale României din
străinătate,
serviciile
publice
comunitare pentru eliberarea şi
evidenţa paşapoartelor simple,
precum şi cele pentru evidenţa
persoanelor, doar în cazul în care
situaţia
o
impune,
pentru
exercitarea atribuţiilor specifice
prevăzute de lege. În aceste situaţii
autorităţile care reţin paşapoartele
au obligaţia să elibereze titularului
o dovadă care să ateste faptul că
paşaportul a fost reţinut, precum şi
motivele care au stat la baza
acestei măsuri.
Art. 21
(1) Dacă în urma depunerii cererii
pentru eliberarea paşaportului
simplu,
paşaportului
simplu
electronic ori a paşaportului
simplu temporar se constată faptul
că nu sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege în acest sens,

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

simple electronice şi paşapoartele
simple temporare pot fi reţinute numai
de organele de poliţie, autorităţile
judiciare, misiunile diplomatice sau
oficiile consulare ale României din
străinătate, precum şi de serviciile
publice comunitare pentru eliberarea şi
evidenţa paşapoartelor simple, doar în
cazul în care situaţia o impune, pentru
exercitarea
atribuţiilor
specifice
prevăzute de lege. In aceste situaţii,
autorităţile care reţin paşapoartele au
obligaţia să elibereze titularului o
dovadă care să ateste faptul că
paşaportul a fost reţinut, precum şi
motivele care au stat la baza acestei
măsuri.

14. La articolul 21, alineatul (1) va avea Nemodificat
următorul cuprins:
Art.21.- (1) Dacă în urma depunerii
cererii pentru eliberarea paşaportului
simplu electronic ori a paşaportului
simplu temporar se constată faptul că
nu
sunt
îndeplinite
condiţiile
prevăzute de lege în acest sens,

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate
solicitantului i se respinge cererea.

17.

Art. 25

18.

(1) Pierderea documentelor de
călătorie se declară de către titular
sau, după caz, de către persoanele
prevăzute la art. 20 alin. (2), în
termen de 48 de ore de la
constatarea evenimentului, la cea
mai apropiată unitate de poliţie sau
la orice serviciu public comunitar
pentru eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor simple ori la
Direcţia Generală de Paşapoarte,
iar în străinătate, la misiunile
diplomatice sau oficiile consulare
ale României.
Art. 26
(2) Documentele de călătorie
declarate pierdute sau furate,
recuperate de autorităţile emitente,
pot fi restituite titularilor, dacă mai
sunt valabile şi dacă nu li s-au
eliberat noi documente în locul
acestora, în condiţiile prezentei
legi.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

solicitantului i se respinge cererea.
15. La articolul 25, alineatul (1) va avea Nemodificat
următorul cuprins:
Art.25.- (1) Pierderea documentelor
de călătorie se declară de îndată de
către titular sau, după caz, de către
persoanele prevăzute la art.20 alin.(2),
la cea mai apropiată unitate de poliţie
sau la orice serviciu public comunitar
pentru
eliberarea
şi
evidenţa
paşapoartelor simple ori la Direcţia
Generală de Paşapoarte, iar, în
străinătate, la misiunile diplomatice
sau oficiile consulare ale României.

16. La articolul 26, alineatul (2) va avea Nemodificat
următorul cuprins:
(2) Documentele de călătorie declarate
pierdute sau furate, recuperate de
autorităţile emitente, pot fi restituite
titularilor pentru a fi folosite în
continuare, dacă mai sunt valabile şi
într-o stare fizică corespunzătoare şi
dacă nu li s-au eliberat documente noi
în locul acestora, în condiţiile

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

prezentei legi.
19.

17. La articolul 26, după alineatul (2) La articolul 26, după alineatul
se introduce un nou alineat, alin.(21), cu (2) se introduce un nou alineat,
alin.(3), cu următorul cuprins:
următorul cuprins:
(21) Documentele de călătorie declarate (3) Nemodificat
pierdute sau furate, recuperate de
autorităţile emitente după eliberarea
unui nou document, pot fi restituite
titularilor pentru a fi folosite în
continuare, în condiţiile prezentei legi,
amendament
numai dacă mai sunt valabile şi într-o (Autor
stare fizică corespunzătoare şi după Comisiile )
anularea documentului de călătorie
eliberat în condiţiile art.27 alin.(l), la
solicitarea scrisă a titularului.

20.

18.La articolul 27, după alineatul (3) se Nemodificat
introduce un nou alineat, alin.(31), cu
următorul cuprins:
„(31) Documentul declarat pierdut ori
furat, găsit de titular sau de către
persoanele prevăzute la art.20 alin.(2),
după eliberarea unui nou document,
poate fi folosit în continuare, în
condiţiile prezentei legi, numai după
prezentarea la autorităţile competente

–

Se
renumerotează
alineatele
pentru
respectarea
normelor
de
tehnică
legislativă.

Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

a documentului găsit, aflat în termenul
de valabilitate şi într-o stare fizică
corespunzătoare şi după anularea
documentului de călătorie eliberat în
condiţiile alin.(1), la solicitarea scrisă
a titularului.
21.

Art.30
c)minorului care este titular al
unui document de călătorie
individual ori, după caz, al unei
cărţi de identitate şi călătoreşte în
străinătate împreună cu unul dintre
părinţi i se permite ieşirea în
aceleaşi condiţii şi împreună cu
acesta, fără a mai fi necesară
declaraţia celuilalt părinte, numai
dacă părintele însoţitor face
dovada faptului că minorul i-a fost
încredinţat
prin
hotărâre
judecătorească rămasă definitivă şi
irevocabilă;

18.
La articolul 30 alineatul (1), Nemodificat
literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
c) minorului care este titular al unui
document de călătorie individual ori,
după caz, al unei cărţi de identitate şi
călătoreşte în străinătate împreună cu
unul dintre părinţi, i se permite ieşirea
în aceleaşi condiţii şi împreună cu
acesta, fără a mai fi necesară
declaraţia celuilalt părinte, numai dacă
părintele însoţitor face dovada faptului
că i-a fost încredinţat prin hotărâre
judecătorească rămasă definitivă şi
irevocabilă sau că exercită singur
autoritatea părintească în temeiul unei
hotărâri
judecătoreşti
rămase
definitivă şi irevocabilă ori în temeiul
unei hotărâri judecătoreşti rămase
definitivă pentru procesele începute cu
data de 15 februarie 2013;

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate

Text adoptat de Senat

d) minorului care este titular al
unui document de călătorie
individual sau, după caz, al unei
cărţi de identitate şi călătoreşte
însoţit de o altă persoană fizică
majoră i se permite ieşirea în
aceleaşi condiţii şi împreună cu
aceasta numai dacă persoana
însoţitoare prezintă o declaraţie a
ambilor părinţi sau, după caz, a
părintelui căruia minorul i-a fost
încredinţat
prin
hotărâre
judecătorească rămasă definitivă şi
irevocabilă,
a
părintelui
supravieţuitor
ori
a
reprezentantului său legal, care să
cuprindă acordul acestora cu
privire la efectuarea călătoriei
respective de către minor, la statul
sau statele de destinaţie, la
perioada în care urmează să se
desfăşoare călătoria, precum şi
datele
de
identitate
ale
însoţitorului respectiv.

d)minorului care este titular al unui
document de călătorie individual sau
după caz, al unei cărţi de identitate şi
călătoreşte însoţit de o altă persoană
fizică majoră, i se permite ieşirea în
aceleaşi condiţii şi împreună cu
aceasta
numai
dacă
persoana
însoţitoare prezintă o declaraţie a
ambilor părinţi sau, după caz, a
părintelui căruia i-a fost încredinţat
prin hotărâre judecătorească rămasă
definitivă şi irevocabilă, a părintelui
care exercită singur autoritatea
părintească în temeiul unei hotărâri
judecătoreşti rămase definitivă şi
irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri
judecătoreşti rămase definitivă pentru
procesele începute cu data de 15
februarie
2013,
a
părintelui
supravieţuitor sau a reprezentantului
său legal, care să cuprindă acordul
acestora cu privire la efectuarea
călătoriei respective de către minor, la
statul sau statele de destinaţie, la
perioada în care urmează să se
desfăşoare călătoria, precum şi datele
de identitate a însoţitorului respectiv.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Nr.
crt.
22.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate
Art.30

(4) Pe lângă informaţiile prevăzute
la alin. (1) lit. d), declaraţia
părinţilor, a părintelui căruia
minorul i-a fost încredinţat prin
hotărâre judecătorească rămasă
definitivă şi irevocabilă, a
părintelui supravieţuitor sau a
reprezentantului legal, după caz,
trebuie să cuprindă şi următoarele
menţiuni:

23.

Art. 34
(1) Cetăţeanul român care şi-a
stabilit domiciliul în străinătate
poate solicita eliberarea unui
paşaport simplu, a unui paşaport
simplu electronic ori a unui
paşaport simplu temporar cu
menţionarea ţării de domiciliu,

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

19. La articolul 30, partea introductivă Nemodificat
a alineatului (4) va avea următorul
cuprins:
(4) Pe lângă informaţiile prevăzute la
alin.(l) lit.d), declaraţia părinţilor, a
părintelui căruia i-a fost încredinţat
minorul prin hotărâre judecătorească
rămasă definitivă şi irevocabilă, a
părintelui
care
exercită
singur
autoritatea părintească în temeiul unei
hotărâri judecătoreşti rămase definitivă
şi irevocabilă ori în temeiul unei
hotărâri judecătoreşti rămase definitivă
pentru procesele începute cu data de 15
februarie
2013,
a
părintelui
supravieţuitor sau a reprezentantului
legal, după caz, trebuie să cuprindă şi
următoarele menţiuni:
20. La articolul 34, partea introductivă Nemodificat
a alineatului (1) va avea următorul
cuprins:
(1) Cetăţeanul român care şi-a stabilit
domiciliul în străinătate poate solicita
eliberarea unui paşaport simplu
electronic ori a unui paşaport simplu
temporar cu menţionarea ţării de
domiciliu, când se află în una dintre

Motivare

Nr.
crt.

24.

Text Legea nr.248/2005 privind
Text adoptat de Senat
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate
când se află în una dintre următoarele situaţii:
următoarele situaţii:
....................
……………….

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Art. 34

21. La articolul 34, alineatele (2)-(4) şi Nemodificat
(6) vor avea următorul cuprins:

(2) Cetăţeanul român posesor al
unui certificat de înregistrare ori al
unui document care atestă
rezidenţa într-un stat membru al
Uniunii Europene sau al Spaţiului
Economic European, eliberat de
autorităţile competente dintr-un
stat membru al Uniunii Europene
sau al Spaţiului Economic
European, poate solicita eliberarea
unui paşaport simplu, a unui
paşaport simplu electronic ori a
unui paşaport simplu temporar cu
menţionarea ţării de domiciliu în
acel stat.

(2) Cetăţeanul român posesor al unui
certificat de înregistrare ori al unui
document care atestă rezidenţa într-un
stat membru al Uniunii Europene, al
Spaţiului Economic European sau al
Confederaţiei Elveţiene, eliberat de
autorităţile competente dintr-un stat
membru al Uniunii Europene, al
Spaţiului Economic European sau al
Confederaţiei Elveţiene poate solicita
eliberarea unui paşaport simplu
electronic ori a unui paşaport simplu
temporar cu menţionarea ţării de
domiciliu în acel stat.

(3)În cazul solicitării unui paşaport (3) In cazul solicitării unui paşaport
simplu sau a unui paşaport simplu simplu electronic ori a unui paşaport
electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării
simplu temporar cu menţionarea

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate
ţării de domiciliu, cererea se
depune personal la serviciul public
comunitar pentru eliberarea şi
evidenţa paşapoartelor simple în a
cărui rază teritorială a avut ultimul
domiciliu sau, după caz, reşedinţa,
iar în străinătate, la misiunile
diplomatice sau
la oficiile
consulare ale României. În
situaţiile prevăzute la art. 15 alin.
(3) şi (4), cererile pentru eliberarea
paşaportului simplu, respectiv a
paşaportului simplu temporar cu
menţionarea ţării de domiciliu, pot
fi depuse la cel mai apropiat
serviciu public comunitar pentru
eliberarea
şi
evidenţa
paşapoartelor.
(4) Cererile pentru eliberarea
paşaportului
simplu
ori
a
paşaportului simplu electronic cu
menţionarea ţării de domiciliu se
soluţionează, după caz, de
serviciile publice comunitare
pentru eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor simple sau de
Direcţia Generală de Paşapoarte.
…………………..

Text adoptat de Senat
de domiciliu, cererea se depune
personal la serviciul public comunitar
pentru
eliberarea
şi
evidenţa
paşapoartelor simple în a cărui rază
teritorială a avut ultimul domiciliu sau,
după caz, reşedinţa, iar în străinătate,
la misiunile diplomatice sau la oficiile
consulare ale României. În situaţiile
prevăzute la art.15 alin.(3) şi (4),
cererile pentru eliberarea paşaportului
simplu
electronic,
respectiv
a
paşaportului simplu temporar cu
menţionarea ţării de domiciliu, pot fi
depuse la cel mai apropiat serviciu
public comunitar pentru eliberarea şi
evidenţa paşapoartelor simple.

(4)
Cererile
pentru
eliberarea
paşaportului simplu electronic cu
menţionarea ţării de domiciliu se
soluţionează de serviciile publice
comunitare pentru eliberarea şi
evidenţa paşapoartelor simple.

……………….

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate

Text adoptat de Senat

(6) Cetăţeanul român care şi-a
stabilit domiciliul în străinătate are
obligaţia
ca,
la
înmânarea
paşaportului simplu, a paşaportului
simplu electronic ori a unui
paşaport simplu temporar cu
menţionarea ţării de domiciliu, să
predea actul de identitate care
atestă existenţa domiciliului în
România, emis de autorităţile
române

(6) Cetăţeanul român care şi-a
stabilit domiciliul în străinătate are
obligaţia ca, la înmânarea paşaportului
simplu electronic ori a unui paşaport
simplu temporar cu menţionarea ţării
de domiciliu, să predea actul de
identitate care atestă existenţa
domiciliului în România, emis de
autorităţile române.

25.
Art.37.- Minorul îşi stabileşte
domiciliul în străinătate sau, după
caz, în România, în condiţiile
Codului familiei şi ale altor legi
speciale care cuprind reglementări
în această materie.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

22. Articolul 37 va avea următorul Nemodificat
cuprins:
Art.37.Minorul
îşi
stabileşte
domiciliul în străinătate sau, după caz,
în România, în condiţiile Legii
nr.287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare,
şi ale altor legi speciale care cuprind
reglementări în această materie.

Motivare

Nr.
crt.
26.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate
Art. 41
(1) În vederea punerii în executare
de către autorităţile competente a
măsurii de suspendare a exercitării
dreptului la liberă circulaţie în
străinătate, autorităţile care au
dispus măsurile prevăzute la art.
40 lit. a)-c) au obligaţia de a le
comunica Direcţiei Generale de
Paşapoarte,
Inspectoratului
General al Poliţiei Române şi
Inspectoratului General al Poliţiei
de Frontieră.

27.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

23.
La articolul 41, alineatul (1) va Nemodificat
avea următorul cuprins:
Art.41.- (1) În vederea punerii în
executare
de
către
autorităţile
competente a măsurii de suspendare a
exercitării dreptului la liberă circulaţie
în străinătate, autorităţile care au
dispus măsurile prevăzute la art. 40 lit
a) - c) au obligaţia de a le comunica
autorităţilor competente să elibereze
paşaportul, Direcţiei Generale de
Paşapoarte, Inspectoratului General al
Poliţiei Române şi Inspectoratului
General al Poliţiei de Frontieră.
24. Articolul 43 va avea următorul Nemodificat
cuprins:

Art.43 Pe durata suspendării
exercitării dreptului la libera
circulaţie
în
străinătate,
cetăţeanului român i se poate
refuza
temporar
eliberarea
documentelor
de
călătorie
prevăzute la art. 6 alin. (1) de către
autoritatea competentă să elibereze
aceste documente, iar dacă i-au
fost eliberate, îi pot fi retrase de
către autorităţile competente să

Art.43 - Pe durata suspendării
exercitării dreptului la libera circulaţie
în străinătate, cetăţeanului român i se
refuză
temporar
eliberarea
documentelor de călătorie prevăzute la
art.6 alin.(l) de către autoritatea
competentă să elibereze aceste
documente iar, dacă i-au fost eliberate,
îi sunt retrase de către autorităţile
competente să pună în executare

Motivare

Nr.
crt.

28.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate
pună în executare măsura.

Art.46

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

măsura.

25. La articolul 46, litera f) va avea Nemodificat
următorul cuprins:

f) nerespectarea de către titularii f) nerespectarea de către titularii
paşapoartelor simple a obligaţiei paşapoartelor simple, paşapoartelor
simple electronice sau ai paşapoartelor
prevăzute la art. 20 alin. (1);
simple
temporare
a
obligaţiei
prevăzute la art.20 alin.(1);
29.

Art.52
Până la data aderării României la
Uniunea Europeană, în cazul
returnării unui cetăţean român în
baza unui acord de readmisie
încheiat între România şi un stat
membru al Uniunii Europene,
măsura restrângerii dreptului la
liberă circulaţie în străinătate,
instituită în condiţiile art. 38,
trebuie să se refere la teritoriile
tuturor acestor state, cu excepţia
celor cu privire la care persoana în
cauză face dovada că are drept de
intrare.

26. Articolul 52 se abrogă.

Nemodificat

Motivare

Nr.
crt.
30.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate
Art. 55
(1) Măsurile de suspendare a
dreptului de a folosi paşaportul,
dispuse în temeiul art. 14 alin. (1)
lit. a)-e) din Ordonanţa Guvernului
nr. 65/1997, cu modificările şi
completările ulterioare, şi aflate în
curs de executare la data intrării în
vigoare a prezentei legi, rămân în
vigoare sau, după caz, încetează
după cum urmează:
a) cele dispuse în temeiul art. 14
alin. (1) lit. a)-c) rămân în vigoare
în aceleaşi condiţii;
b) cele dispuse în temeiul art. 14
alin. (1) lit. d) încetează de drept;
c) cele dispuse în temeiul art. 14
alin. (1) lit. e) încetează de drept,
cu excepţia celor dispuse cu
privire la cetăţenii români returnaţi
în baza acordurilor de readmisie
încheiate de România cu alte state,
care rămân în vigoare pentru o
perioadă de 6 luni, putând fi
transformate, înainte de expirarea
acestui termen, în măsuri de
restrângere a dreptului la liberă
circulaţie în străinătate, în
condiţiile prevăzute la art. 39 alin.

Text adoptat de Senat
27. Articolul 55 se abrogă.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Nemodificat

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate
(1) şi (3)-(8), precum şi, după caz,
la art. 44 din prezenta lege, la
solicitarea Inspectoratului General
al Poliţiei de Frontieră sau, după
caz, a Direcţiei Generale de
Paşapoarte.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

(2) Cererile pentru eliberarea sau
prelungirea
documentelor
de
călătorie, precum şi cele pentru
includerea oricăror menţiuni în
aceste documente, depuse la
autorităţile competente înainte de
data intrării în vigoare a prezentei
legi,
se
soluţionează
în
conformitate
cu
prevederile
Ordonanţei
Guvernului
nr.
65/1997, cu modificările şi
completările ulterioare.
31.

Art.II.- (1) În tot cuprinsul Legii Nemodificat
nr.248/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, referirile la
„paşaportul
simplu"
„paşaport
diplomatic” şi „paşaport de serviciu"
se consideră a fi făcute la paşapoartele
prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.
460/2001 privind punerea în circulaţie
a noilor tipuri de paşapoarte

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

Art.III.- În termen de 30 de
zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi,
Normele metodologice de
aplicare a Legii nr.248/2005
privind
regimul
liberei
circulaţii a cetăţenilor români
în străinătate, aprobate prin
Hotărârea
Guvernului

Completare
adusă
pentru
acurateţea
textului

româneşti, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.272
din 25 mai 2001, cu modificările
ulterioare, aflate în uz şi pe baza
cărora cetăţenii români pot călători în
străinătate pe toată perioada de
valabilitate înscrisă în paşaport.
Aceste paşapoarte se retrag treptat din
circulaţie,
potrivit
solicitărilor
cetăţenilor.
(2) Dispoziţiile alin.(l) se aplică în
mod corespunzător şi menţiunilor
efectuate
în
cuprinsul
acestor
paşapoarte.

32.

Art.III.- În termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei legi,
Normele metodologice de aplicare a
Legii nr.248/2005 privind regimul
liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.94/2006, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.76 din 27 ianuarie 2006, cu

Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

modificările şi completările ulterioare, nr.94/2006,
publicată
în
se modifică şi se completează prin Monitorul Oficial al României,
hotărâre a Guvernului.
Partea I, nr.76 din 27 ianuarie
2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se
modifică şi se completează
prin hotărâre a Guvernului,
potrivit modificărilor şi
completărilor aduse prin
prezenta lege.
(Autor
Comisiile)

33.

Art.IV. - Prezenta lege intră în vigoare Nemodificat
la 60 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea
I.

amendament-

Motivare

Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

34.

Art.V.- La data intrării în vigoare a Nemodificat
prezentei legi, dispoziţiile art.III1, IV şi
V din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr.207/2008
pentru
modificarea şi completarea Legii nr.
248/2005 privind regimul liberei
circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.831
din 10 decembrie 2008, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr.264/2009,
cu
modificările
ulterioare, se abrogă.

35.

Art.VI. - Cererile pentru eliberarea
documentelor de călătorie depuse la
autorităţile competente şi nesoluţionate
până la data intrării în vigoare a
prezentei legi se soluţionează potrivit
dispoziţiilor
aplicabile
la
data
depunerii cererii.

Art.VI. - Cererile pentru
eliberarea documentelor de
călătorie depuse la autorităţile
competente şi nesoluţionate
până la data intrării în vigoare
a prezentei legi se soluţionează
potrivit dispoziţiilor legale
aplicabile la data depunerii
cererii.
(Autor
Comisiile)

36.

Art.VII.- Legea nr.248/2005 privind Nemodificat

amendament-

Motivare

Completare
adusă
pentru
acurateţea
textului

Nr.
crt.

Text Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate

Text adoptat de Senat
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor
români în străinătate, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.682 din 29 iulie 2005, cu
modificările şi completările ulterioare,
precum şi cu cele aduse prin prezenta
lege, se va republica în Monitorul
Oficial al României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

