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Domnului deputat
Radu Podgoreanu,,

Preşedintele Comisiei pentru politică externă

AVIZ
asupra proiectului de Lege privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, cu modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr.23/2003, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru drepturile
omului,   culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu adresa P.L.-X. nr.576 din
29 septembrie 2004, spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, proiectul de
Lege  privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, înregistrat
cu  nr.25/391/30.09.2004.

Membrii  comisiei  au  examinat  proiectul  de  lege,  în  şedinţa  din
05 octombrie 2004, în conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor şi, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu unanimitate de voturi,
să îi acorde aviz favorabil, în forma adoptată de Senat, cu următoarele
amendamente admise:
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Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
1.

“Art.5 – Pe perioada şederii
lor în străinătate, cetăţenii
români au următoarele
obligaţii:
a) să respecte legislaţia
României şi să nu
desfăşoare activităţi de
natură să compromită
imaginea României ori care
să contravină obligaţiilor
asumate de România prin
documente internaţionale”.

    Dl deputat Wittstock
Eberhard-Wolfgang a propus
eliminarea sintagmei “de
natură să compromită
imaginea României ori”,
textul literei a) a art.5 urmând
să fie reformulat astfel:

“Art.5 – Pe perioada şederii
lor în străinătate, cetăţenii
români au următoarele
obligaţii:
“ a) să respecte legislaţia
României şi să nu desfăşoare
activităţi care să contravină
obligaţiilor asumate de
România prin documente
internaţionale”.

   Amendamentul a fost
adoptat cu unanimitate de
voturi.

    Pentru o mai bună
claritate a textului.

2.

“Art.11 – (1) Titularii
paşapoartelor diplomatice
sunt obligaţi să le predea
instituţiei din care fac parte,
după cum urmează:
a) persoanele prevăzute la
art.8 alin.(1) lit.a), b), d), e),
g) i), j), l) şi m), la
încheierea mandatului cu
care au fost învestite;
b) persoanele prevăzute la
art.8 alin.(1) lit.c), f), h), k)
şi n), în termen de 5 zile de
la întoarcerea din deplasarea
în străinătate care a

    Dl deputat Wittstock
Eberhard-Wolfgang a propus
ca litera c) din cuprinsul
literei b) a alin.(1) al art.11 să
fie trecută la litera a), urmând
ca textul alin.(1) să aibă
următoarea formulare:

“Art.11 – (1) Titularii
paşapoartelor diplomatice
sunt obligaţi să le predea
instituţiei din care fac parte,
după cum urmează:
a) persoanele prevăzute la
art.8 alin.(1) lit.a), b), c), d),
e), g) i), j), l) şi m), la
încheierea mandatului cu care
au fost învestite;
b) persoanele prevăzute la
art.8 alin.(1) lit.f), h), k) şi n),
în termen de 5 zile de la
întoarcerea din deplasarea în
străinătate care a determinat

   Deputaţilor şi senatorilor
nu li se poate aplica un
regim diferit faţă de
categoriile de persoane
prevăzute la litera a), în
varianta propusă de Senat.



0. 1. 2. 3.
determinat necesitatea
folosirii paşaportului
diplomatic”.

necesitatea folosirii
paşaportului diplomatic”.

    Amendamentul a fost
adoptat cu unanimitate de
voturi.

PREŞEDINTE,

Nicolae Păun

Întocmit:

Consilier   Onesia Babeş
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