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  Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Proiectului de Lege 

privind modificarea art.31 alin.(2) lit.b) din Legea nr.248/2005 privind regimul 

liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate trimis, spre dezbatere şi 

examinare în fond, Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi 

Comisiei pentru politică externă cu adresa nr. PL-x. 24/2023 din 1 februarie 2023. 

În raport cu obiectul şi conţinutul acestuia, Proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE 

Laurenţiu-Dan LEOREANU 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=40&cam=2&leg=2020


 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaților 

Comisia pentru apărare, ordine                                                                         București, 1.03.2023 

  publică și siguranță națională                                                                                PL-x nr. 24/2023   

       Nr. 4c-15/22/02.02.2023 
 

RAPORT PRELIMINAR 

asupra Proiectului de Lege privind modificarea art.31 alin.(2) lit.b) din Legea 

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

străinătate 
 

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

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

şi Comisia pentru politică externă au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu 

Proiectul de de Lege privind modificarea art.31 alin.(2) lit.b) din Legea nr.248/2005 

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, trimis cu adresa 

nr. PL-x 24 din 1 februarie 2023 şi înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională sub nr. 4c-15/22/02.02.2023. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.31 alin.(2) 

lit.b) din Legea nr.248/2005, în sensul instituirii obligaţiei verificării informaţiilor 

din cazierul judiciar de către poliţia de frontieră, în cazul persoanelor care însoţesc 

minorii.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 

în şedinţa din 21 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul 

(2) din Constituția României. 

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 

deputaţii şi-au înregistrat prezenţa deputați conform listei de prezenţă. În 

conformitate cu prevederile art. 56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri a participat domnul 

Adrian Petcu – subsecretar de stat la MAI. 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională a avut în vedere: 



− avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ (nr. 1153 

din 19.10.2022); 

− avizul favorabil al Consiliul Economic şi Social (6416/11.10.2022); 

− punctul de vedere favorabil cu observații al Guvernului; 

− avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale ( nr. 4c-6/50 din 15 februarie 2023); 

− avizul favorabil al Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării (nr. 4c-21/18 din 14 februarie 2023); 

− avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului (nr. 4c-7/25 din 15 februarie 2023). 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională.  

Conform dispoziţiilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat Proiectul de lege în şedinţa 

din 28 februarie 2023 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de lege menționat, în forma adoptată 

de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul acestuia, Proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

          PREŞEDINTE                                                                       SECRETAR 

Laurenţiu-Dan LEOREANU                                                     Dumitru RUJAN 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Întocmit, 

Consilier parlamentar, Florin Danciu 

 
 

 


