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În proiectul ordinii de zi din 23 aprilie 2013 a fost înscrisă dezbaterea şi 

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

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate  (PLx. 113/2013). 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Ştefan Petru Dalca care a 

declarat deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar 

procedura de convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, domnia sa a 

supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

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

intervenţiile legislative vizând îmbunătăţirea cadrului legislativ actual prin  punerea în 

acord cu Regulamentul ( CE) nr.2252/2004 al Consiliului privind standardele pentru 

elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în 

documentele de călătorie emise de statele membre ,modificat prin Regulamentul 

(CE) nr.444/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 mai 2009, corelat 
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şi cu prevederile Codului de procedură penală, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 
Iniţiatorul proiectului este Guvernul României .Proiectul supus dezbaterii a fost 

adoptat de Senat în forma iniţiatorului, în  şedinţa din 9 aprilie 2013. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât , cu  unanimitate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil.  

 

Nefiind alte probleme înscrise pe ordinea de zi, domnul  preşedinte  de şedinţă 

a declarat închise lucrările Comisiei. 

 

 

 

 

În ziua de 23 aprilie 2013, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Liliana Mincă - preşedinte, domnul deputat Ştefan Petru Dalca - 

vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă - vicepreşedinte, domnul 

deputat Vlad Marcoci - secretar, domnul deputat Florin Gheorghe, doamna deputat 

Viorica Marcu şi domnul deputat Molnar Zsolt. 

 

Au absentat: domnul deputat Gheorghe Firczak - secretar, domnul deputat 

Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul deputat Ludovic Orban, doamna deputat Adriana 

Doina Pană, doamna deputat Maria Andreea Paul  şi doamna deputat Cristina 

Ancuţa-Pocora   

 

          PREŞEDINTE                                                        

         Liliana MINCĂ                  

  

                      SECRETAR   

 

                                                                            Vlad Marcoci 

 
 
 
Întocmit,                                                                        
  

                                                                                                        Consilier  parlamentar     
 
           Maria Eugenia Barna      
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