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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  perioada 19-21 februarie 2019 

 
În şedinţa din data de 20 februarie a.c., membrii Comisiei pentru politică 

externă au avut pe ordinea de zi dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru 
modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate (Plx 21/2019), în vederea întocmirii raportului. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 
şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, 
propunându-se, în principal, ca cetăţenii români cu domiciliul în străinătate să poată 
solicita emiterea unui act de identitate (carte de identitate sau carte electronică de 
identitate) cu menţionarea domiciliului din străinătate. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor până la primirea a cel puţin 2 avize din 
partea celor trei Comisii permanente sesizate pentru aviz. 

A participat la şedinţa Comisiei, din partea Ministerului Aafacerilor Interne, în 
calitate de invitat, dl Joiţa Florin, Şef serviciu. 

În zilele de 19 şi 21 februarie membrii Comisiei au avut studiu individual asupra 
Agendei Conferinţei interparlamentare privind Politica Externă şi de Securitate 
Comună şi Politica de Securitate şi Apărare Comună (PESC/PSAC).  

La şedinţele Comisiei din data de 19, 20 şi 21 februarie şi-au înregistrat 
prezenţa un număr de 15 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Barna Ilie Dan 
(USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL), Furtună Mirela (PSD), 
Anastase Roberta Alma (PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian 
(PNL), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 
Naţionale), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Korodi Attila (UDMR), Pau Radu-
Adrian (Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au 
fost absenţi: Ardelean Ben-Oni (PNL-deplasare), Balan Ioan (PNL), Bogaciu 
Alexandra Corina (Neafiliat),  Constantin Daniel (Neafiliat), Intotero Natalia-
Elena (PSD-Guvern) şi Tomac Eugen (PMP). 

 

    Preşedinte,            Secretar, 

 

             Biró Rozália-Ibolya                               Mirela Furtună 
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