
   

 
Bucureşti,  14 martie 2023 

Nr. 4c-21/27 

 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi 

pentru modificarea articolului 23 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului 

 

 În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării, a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea 

asupra proiectului de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind 

regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi pentru modificarea 

articolului 23 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

trimis cu adresa nr. PLx 78/2023, în data de 15 februarie 2023.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.248/2005, 

precum şi modificarea art.24 din Legea nr.272/2004. Potrivit iniţiativei legislative, 

organele poliţiei de frontieră permit ieşirea din România a cetăţenilor români minori care 

au împlinit vârsta de 16 ani titulari ai unui document de călătorie individual sau, după caz, 

ai unei cărţi de identitate şi neînsoţiţi de o persoană fizică majoră, dacă prezintă o declaraţie 

notarială 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, 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 
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destinaţie, la perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi la scopul 

călătoriei. 

 Potrivit prevederilor art. 61 şi 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat inițiativa 

legislativă mai sus menţionată în şedinţa din data de  14 martie 2023.  

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitatea  

voturilor deputaților prezenți, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de Lege face parte  din 

categoria legilor ordinare. 

 

        PREȘEDINTE,                                                

            Gigel-Sorinel Știrbu      

                  

                      

Întocmit : consilier parlamentar David-Șutac Ana-Irena 

 


