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RAPORT ÎNLOCUITOR

Cu adresa nr. 576/2004/2005 din 28 februarie 2005, în conformitate cu
art. 126 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru politică externă
a fost sesizată pentru reexaminarea Legii privind regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate, urmare a Cererii de reexaminare înaintată
Senatului de către Preşedintele României.

Comisia a luat notă de Cererea de reexaminare făcută de Preşedintele
României în noiembrie 2004, prin care se sesizează că unele prevederi ale
Legii contravin dispoziţiilor Constituţiei României. Se solicită
reexaminarea art. 8 lit. u) şi v) astfel încât să se acorde paşapoarte
diplomatice numai demnitarilor aflaţi în funcţie, nu şi după încheierea
mandatului. Totodată, se solicită eliminarea art. 34 alin (1) lit e) şi se
păstrează astfel obligativitatea menţionării domiciliului în paşaport, precum şi
o reformulare mai clară a art. 28 alin. (4), prin care se introduc restricţii la
ieşirea din ţară a persoanelor condamnate, chiar dacă se legitimează cu
paşapoarte de servici sau diplomatice

Totodată, Comisia a luat în considerare că Senatul României, în
şedinţa din 21 februarie 2005, a adoptat această Lege, soluţionând
favorabil toate aspectele sesizate în Cererea de reexaminare.

Prin obiectul de reglementare, proiectul de Lege face parte din categoria
legilor organice iar Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

În şedinţa din 14 martie 2005, în urma redezbaterii, Comisia a avizat
favorabil modificarea dispoziţiilor următoarelor articole:

Art. 8 lit. u)  - textul adoptat de Senat
Art. 8 lit v)  - textul adoptat de Senat
Art. 28 alin. (4)  - textul adoptat de Senat
Art.34 alin (1) lit. e)  - textul adoptat de Senat

Administrator



Luând în considerare cele de mai sus, Comisia pentru politică externă
a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a Legii şi propune
ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei
Deputaţilor, în forma adoptată de Senat.

La lucrări au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 21 de membri ai
Comisiei.

Prezentul Raport înlocuieşte Raportul Comisiei nr. PL-x 576/2004/2005 din
8 martie 2005.
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