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CĂTRE 

Biroul Permanent al Camerei Deputaților 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii 
a cetăţenilor români în străinătate. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 
 

             Preşedinte, 
 

       Biró Rozália Ibolya 

            Preşedinte, 
 

                Laurențiu – Dan Leoreanu 
 

 
 
 

 

georgiana.lesan
Conform cu originalul



 
Parlamentul României 

Camera Deputaților 
  

Comisia pentru politică externă 
 

Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

                      4c-16/34 
 

4c-15/233 

Bucureşti, 13 septembrie 2022  
Plx. 378/2022 

 
RAPORT COMUN 

asupra  
Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  

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

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică externă 
şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, au fost sesizate, spre 
dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, 
transmisă cu adresa nr. Plx. 378 din 20 iunie 2022 şi înregistrată cu adresa nr. 4c-16/34, 
respectiv 4c-15/233 din 21 iunie 2022.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din 
Constituția României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 
în ședința din data de 15 iunie 2022. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 
526/10.05.2022.  

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil iniţiativa legislativă, 
conform avizului nr. 2363/19.04.2022. 
    La întocmirea prezentului Raport, Comisiile sesizate, în fond, au examinat 
avizul favorabil al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor 
țării (nr. 4c- 21/134/28 iunie 2022), avizul nefavorabil al Comisiei pentru muncă şi 
protecție socială (nr. 4c-9/534/ 29 iunie 2022), avizul nefavorabil al Comisiei pentru 
egalitatea de șanse pentru femei şi bărbați (nr. 4c-20/352/28 iunie 2022) și avizul 
nefavorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 
minorităților naționale (nr. 4c-6/445/29 iunie 2022).  
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În conformitate cu dispozițiile art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două 
comisii au examinat propunerea legislativă, în şedinţe separate.  

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a examinat 
propunerea legislativă în şedinţa din data de 12 septembrie 2022 şi a transmis Raportul 
preliminar de respingere al acesteia. La lucrările Comisiei, deputații au fost prezenţi, 
conform listei de prezenţă înregistrată.  

La dezbaterile din cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională au participat, în calitate de invitați, domnul Voican Adrian, secretar de stat 
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și doamna Staicu Claudia, ofițer specialist 
în cadrul Direcției Generale de Pașapoarte.  

Comisia pentru politică externă a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 
data de 13 septembrie 2022 la care au fost prezenţi deputați, membrii ai Comisiei, 
conform listei de prezenţă înregistrată.  

La dezbaterile din cadrul Comisiei pentru politică externă a participat, în calitate 
de invitaț, doamna Staicu Claudia, ofițer specialist, Direcția Generală de Pașapoarte 
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă şi membrii 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărât, cu majoritate 
de voturi, să supună Plenului Camerei Deputaţilor Raportul de respingere al 
propunerii legislative având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția 
și promovarea drepturilor copilului și ale Codului Civil care precizează faptul că 
instanța judecătorească este singura autoritate competentă să se pronunțe, luând în 
considerare interesul superior al copilului, cu privire la următoarele aspecte: 
 - modalitățile în care se exercită drepturile și se îndeplinesc obligațiile părintești; 
 - decăderea totală sau parțială din exercițiul drepturilor părintești; 
 - persoana care exercită drepturile și îndeplinește obligațiile părintești în situația 
în care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea părinților săi, etc. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

Preşedinte, 
 

Biró Rozália Ibolya 

Preşedinte, 
 

        Laurențiu – Dan Leoreanu 
 

Secretar, 
 

Mihail Albișteanu 

Secretar, 
 

 Dumitru Rujan 
 


