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  Către, 
 

    BIROUL PERMANENT AL 
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
      
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii 

Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul străinilor, transmis Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională și Comisiei juridice, de disciplină și imunități pentru dezbatere în fond, cu 

adresa nr. PL. x 279/2022 din 18 mai 2022. 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

PREȘEDINTE 

Pavel POPESCU  

PREȘEDINTE 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 
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 R A P O R T    C O M U N 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de 

familie ai acestora, precum şi în domeniul străinilor 

 
În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbatere în fond, în 

procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor 

de familie ai acestora, precum şi în domeniul străinilor, transmis cu adresa nr. PLx.279/2022 

din 18 mai 2022. 

În conformitate cu prevederile art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare și ale art.75 din Constituţia României, republicată, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 

16 mai 2022. 
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 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri, 

conform avizului nr. 311 din 25 martie 2022. 

 Consiliul Economic și Social  a avizat favorabil proiectul de lege, conform 

avizului nr.1512 din 15 martie 2022. 

  Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

avizat favorabil proiectul de  lege, conform avizului nr.4c-6/344 din 25 mai 2022. 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil proiectul de  lege, 

conform avizului nr.4c-9/426 din 30 mai 2022. 

 Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil proiectul de  lege, conform 

avizului nr.4c-10/274 din 31 mai 2022. 

 Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de  lege, conform avizului 

nr.4c-16/24 din 8 iunie 2022. 

 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a avizat favorabil proiectul 

de  lege, conform avizului nr.4c-19/115 din 24 mai 2022. 

 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat favorabil 

proiectul de  lege, conform avizului nr.4c-20/245 din 23 mai 2022. 

 Proiectul de  lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte 

normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi membrilor de 

familie ai acestora, precum şi în domeniul străinilor. Potrivit expunerii de motive, proiectul 

cuprinde măsuri de armonizare a legislaţiei naţionale cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 

nr.1157/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea 

securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate 

cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă 

circulaţie. 

 Potrivit prevederilor art.62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisiile şi-au desfăşurat lucrările în ședințe separate în 

data de 21 iunie 2022.   

La lucrările comisiilor deputații au fost prezenți conform listelor de prezență. 
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În conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, la lucrări a participat în calitate de invitat 

doamna Cătălina Mali – ofițer specialist din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 În urma examinării şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii Europene şi 

membrilor de familie ai acestora, precum şi în domeniul străinilor în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

PREȘEDINTE 

Pavel POPESCU  

PREȘEDINTE 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

 
 

SECRETAR, 
Christine THELLMANN  

 
 

SECRETAR, 
Dumitru RUJAN  

 
 

SECRETAR, 
LADÁNYI László-Zsolt 

 

           
Sef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA    Consilier parlamentar, Luminița OPREA    Consilier parlamentar, Dragoș BUCUR  

 


