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    Către, 

BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru stabilirea de 

măsuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor documente cetăţenilor 

români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, trimis Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului pentru examinare în fond, cu adresa nr.PLx 40/2017 

din 1 februarie 2017. 

 

 
PREŞEDINTE, 

Cristian BUICAN 
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PLx 40/2017 

R A P O R T       
asupra proiectului de Lege pentru stabilirea de măsuri privind emiterea sau eliberarea cu 
celeritate a unor documente cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în 

fond, în procedură obișnuită, cu proiectul de Lege pentru stabilirea de măsuri privind emiterea 

sau eliberarea cu celeritate a unor documente cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în 

străinătate, trimis cu adresa nr. PLx 40  din 1 februarie 2017 și înregistrat cu nr.4c-6/48 din 2 

februarie 2017. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia 

României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 22 decembrie 2016, ca urmare a 

depașirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României 

republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri, 

conform avizului nr. 548/02.06.2016. 

     Comisia juridică, de disciplină și imunități, a avizat favorabil proiectul de lege, 

conform avizului nr.4c-11/174/15.02.2017. 
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  Guvernul nu susține adoptarea proiectului de lege, conform punctului de vedere 

nr.1937/DPSG din 13 octombrie 2016.   

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri speciale privind 

termenul de eliberare a unor documente cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în 

străinătate. Astfel, potrivit iniţiativei legislative, cererile pentru emiterea sau eliberarea unor 

documente depuse de cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate în perioada 1-31 

august a fiecărui an se soluţionează într-un termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii, acest 

termen nefiind considerat unul de urgenţă. 

  Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 

examinat proiectul de lege în şedinţa din 7 martie 2017. 

  La lucrările comisiei au fost prezenţi  23 deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei. 

La dezbateri a participat în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Cristina Manda - subsecretar de stat în 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 În urma examinării intervenţiilor legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 

Comisiei, s-a hotărât cu majoritate de voturi (3 abțineri), respingerea proiectului de Lege 

pentru stabilirea de măsuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor documente 

cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, întrucât acesta ar conduce la un 

tratament discriminatoriu, defavorabil petenților din țară în comparație cu cei stabiliți în 

străinătate, precum și între cetățenii români cu reședința sau domiciliul în străinătate care vin în 

țară în perioade diferite ale anului. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege se încadrează în 

categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
CRISTIAN BUICAN SIMONA BUCURA-OPRESCU 

 
 
Șef serviciu, Sofia CHELARU 
Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
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