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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională şi Comisia pentru politică externă au fost sesizate cu propunerea 
legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 248 din 20 iulie 2005 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, trimisă cu 
adresa nr. PL.x- 339, din 23 iunie 2014, înregistrată sub nr. 4c-12/187 din 
24.06.2014, respectiv nr. 4-13/28 din 23.06.2014. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţie şi ale art. 92  alin. (9) pct. 2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 



Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din data de 18 iunie 
2014. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 303 din 24.03.2014. 

Guvernul, în Punctul de vedere transmis cu nr. 6394/DRP din 30.06.2014, 
nu susţine adoptarea propunerii legislative în forma prezentată. 

Propunerea legislativă  are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 
români în străinătate, propunându-se următoarele: eliminarea din categoria 
documentelor de călătorie a paşaportului diplomatic electronic, paşaportului de 
serviciu electronic şi a paşaportului simplu temporar; stabilirea termenului de 
valabilitate a paşapoartelor simple la 5 ani; acordarea dreptului de a opta pentru 
eliberarea paşaportului simplu electronic cetăţenilor români care, pe motive 
personale sau de conştiinţă, nu doresc sa opteze pentru obţinerea unui paşaport 
simplu electronic. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor republicat, membrii celor două comisii au examinat propunerea 
legislativă în şedinţe separate, în data de  09.09.2014. 

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au 
fost prezenţi, din totalul de 26 de deputaţi, 19 membri ai comisiei. 

La lucrările Comisiei pentru politică externă au fost prezenţi, din totalul de 
26 de membri ai comisiei, 25 de deputaţi.  

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna chestor Irina Alexe, 
secretar general adjunct în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, care a 
reiterat punctul de vedere al Guvernului potrivit căruia propunerea de act normativ 
încalcă prevederile europene în materie. 

În urma dezbaterii, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 248 din 20 iulie 2005 
privind regimul liberei circula ţii a cetăţenilor români în străinătate. 

În raport de obiectul şi conţinutul său propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 
PREŞEDINTE ,                                 PREŞEDINTE, 

             
                     Ion Mocioalcă                                     Borbély László 
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