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În zilele de 10 şi 12 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 

desfăşurat lucrările conform ordinii de zi, şi anume: 
Dezbaterea şi avizarea următoarelor iniţiative legislative: 

1. Pl-x 82/2014 propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate; 

2. PL-x 577/2014 proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.45/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru 
alegerea Preşedintelui României; 

3. PL-x 592/2014 propunere legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei.  

Pentru prezentarea iniţiativelor legislative, au fost invitaţi reprezentanţii 
ministerelor de resort, fiind prezenţi la şedinţă doamna Irina Alexe, chestor de 
poliţie, secretar general adjunct al MAI, domnul Marian Muhuleţ, vicepreşedinte al 
Autorităţii Electorale Permanente, domnul Radu Florea, director al Direcţiei 
Consulare din MAE şi doamna Alina Mahera, consilier juridic din cadrul Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie din Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate a 
fost retransmisă Comisiei pentru politică externă şi Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, în vederea unei reexaminări şi depunerii unui nou 
raport. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 
248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, în 
sensul modificării termenelor de valabilitate a paşapoartelor, precum şi al stabilirii 
unor termene referitoare la soluţionarea cererilor privind eliberarea unui paşaport 
simplu electronic sau a unui paşaport simplu temporar, formulate de cetăţenii 
români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională şi membrii Comisiei pentru politică externă au reexaminat propunerea 
legislativă, în şedinţe separate, în data de 17 decembrie 2014 şi, respectiv, în data 
de 10 februarie 2015.  
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
acestei iniţiative legislative pentru următoarele motive:  

- Paşaportul electronic românesc (cu cip-ul introdus în pagina de 
policarbonat) este executat în România din anul 2009, fără a avea o 
experienţă prealabilă în domeniu. Producătorii de materiale destinate 
realizării paginilor de paşaport, care sunt din policarbonat, precum şi 
producătorii de paşapoarte, recomandă un termen de valabilitate de 5 
ani, pentru astfel de paşapoarte. În opinia producătorului, numai după 
o perioadă de cel puţin 8-10 ani de la implementarea soluţiei 
paşaportului electronic (după anul 2017), se poate analiza o perioadă 
de valabilitate mai mare de 5 ani. Până în prezent, Compania 
Naţională ,,Imprimeria Naţională’’ S.A nu este în măsură să 
garanteze funcţionarea cip-ului cu o perioadă de valabilitate mai 
extinsă.  

- Procedura de trimitere a paşapoartelor electronice către misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate se face 
prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, în funcţie de frecvenţa 
curierului Tarom şi diplomatic. Anumite misiuni diplomatice sau oficii 
consulare ale României în străinătate sunt deservite exclusiv de 
curier diplomatic, de patru ori pe an. În cazul excepţionale sau la 
solicitarea expresă a solicitantului, există posibilitatea trimiterii 
paşaportului prin DHL sau prin alte servicii de curierat rapid, cu 
suportarea de către solicitant, a costurilor aferente expedierii.  

În ceea ce priveşte proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.45/2014 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României -  PL-x 577/2014, membrii 
Comisiei au decis, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a acestuia. 

De asemenea, PL-x 592/2014 - propunere legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 273 din 21 iunie 2004 privind procedura adopţiei, a fost 
avizată negativ, cu unanimitate de voturi. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László. 
La şedinţele din zilele de 10 şi 12 februarie a.c. au fost prezenţi 21 de 

membri ai Comisiei: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), 
Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PDL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-PLR), 
Tudorache Daniel (PSD), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Bot 
Octavian (PC-PLR), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George 
(neafiliat), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (minorităţi 
naţionale), Geantă Florian Daniel (neafiliat), Militaru Lucian (PDL), Mitrea 
Manuela (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru Ion (PC-PLR), Rizea 
Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL), 
Şcheau Ion (PSD).  

Au fost absenţi: Anastase Roberta Alma (PDL), Niculescu-Mizil 
Ştefănescu Tohme Oana (PSD) şi Victor-Viorel Ponta (Prim-ministru). 

 
 

 Preşedinte,                    Secretar, 
 

 
                  BORBÉLY László                                     Dan-Laurenţiu TOCUŢ  


