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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările din ziua de 26 aprilie 2016 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 26 aprilie 2016 au participat            

14 deputaţi din totalul de 18 membri: 

 

      Gabriel-Valentin Boboc – vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (UNPR) – 

vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (Neafiliat) – 

secretar, Sorin Teju (PNL) – secretar, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Maria 

Grecea (PNL),  Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Niculina Mocioi 

(PNL),  Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Elena - Ramona Reuer 

(PNL) şi Eugen Tomac (neafiliat).  

 

        Au absentat: 

 Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Mircea-Titus Dobre (PSD), Adrian 

Mocanu (neafiliat) şi Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD).  
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Au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului Afacerilor 

Externe: doamna Ecaterina Constantinescu, Director în cadrul Centrului pentru 

eliberarea paşapoartelor diplomatice şi domnul Pietro Pavoni, ministru consilier.  

 

 

Marţi, 26 aprilie  2016 

 

           Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 26 aprilie 2016, fiind condusă de domnul 

deputat Gabriel Valentin Boboc, vicepreşedinte al Comisiei.  

           După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, şedinţa Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a continuat cu dezbateri 

asupra Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români din străinătate 

(PLx185/2016), cu care Comisia a fost sesizată pentru avizare în procedură de 

urgenţă. 

          Propunerea legislativă 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 sensul 

introducerii cărţii electronice de identitate ca document de călătorie pe baza 

căruia cetăţenii români minori pot călători în statele membre ale Uniunii 

Europene, precum şi al instituirii unor noi condiţii referitoare la ieşirea din ţară a 

minorilor. 

       Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă cu observaţiile şi 

propunerile Consiliului Legislativ, expunerea de motive, precum şi tabelul 

comparativ cu propuneri de modificare şi completare a Legii nr.248/2005 privind 

regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. 

       În intervenţia sa, doamna Ecaterina Constantinescu a prezentat pe scurt 

modificările aduse la Proiectul de Lege, aducând în atenţia membrilor Comisiei, 

situaţii ce există la nivelul instituţiilor Poliţiei de Frontieră în cazul ieşirii din ţară 

a minorilor. 



       În urma dezbaterilor, s-a hotărât cu majoritate de voturi (2 voturi 

împotrivă),  avizarea favorabilă a Proiectului de Lege. 

 

       Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea asupra Propunerii legislative 

privind acordarea cetăţeniei române membrilor comunităţilor româneşti de 

pretutindeni, victime ale raptului teritorial sau conjuncturii istorice 

(Plx189/2016). 

       Propunerea legislativă are ca obiect instituirea unor reglementări care să 

asigure un cadru legal pentru acordarea cetăţeniei române membrilor 

comunităţii româneşti de pretutindeni. 

      Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă cu observaţiile şi 

propunerile Consiliului Legislativ, expunerea de motive, precum şi punctul de 

vedere al Guvernului care nu susţine iniţiativa legislativă. 

     În urma dezbaterilor, s-a hotărât cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă) 

avizarea negativă a propunerii legislative. 

 
 
 
 

 
 

 VICEPREŞEDINTE, 
Gabriel Valentin Boboc 


