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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi si Comisia pentru politică externă au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, cu propunerea legislativă - Lege cadru privind statutul 
cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul României trimis cu adresa nr. Plx. 
403/2014, înregistrată la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.4c-
11/886 din 8 septembrie 2014. 

 Conform prevederilor articolului 75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 2 septembrie 2014.  

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, conform 
avizului nr. 1357 din 9 decembrie 2013. 

Propunerea legislativă supusa dezbaterii are ca obiect de reglementare 
instituirea unei reglementări-cadru referitoare la statutul cetă�enilor Republicii 
Moldova pe teritoriul României, prin recunoa�terea, în favoarea acestora, a unor 
drepturi speciale referitoare la accesul pe teritoriul statului român, la accesul pe 



pia�a muncii din România, precum �i la accesul la sistemul educa�ional 
românesc. Totodată se are in vedere acordarea unor facilită�i anumitor categorii 
de cetă�eni ai Republici Moldova. 

Guvernul României nu susţine adoptarea acestei ini�iative legislative, 
conform punctului de vedere transmis prin adresa nr. 827 din 30 aprilie 2014. 

 Comisia pentru muncă �i protec�ie socială prin adresa nr. 4c-7/404 din 
18 septembrie 2014, a comunicat avizarea negativă a ini�iativei legislative. 

Comisia pentru buget, finan�e �i bănci prin avizul nr.4c-2/463 din 26 
noiembrie 2014, a avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru învă�ământ, �tiin�ă, tineret �i sport prin avizul nr.4c-
9/175 din 23 septembrie 2014, a avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru comunită�ile de români din afara grani�elor �ării prin 
avizul nr.4c-18/431 din 23 septembrie 2014, a avizat negativ propunerea 
legislativă. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor doua Comisii au examinat iniţiativa 
legislativă, în şedinţe separate.  

Comisia pentru politică externă, a dezbătut ini�iativa legislativă în 
�edin�a din data de 23 februarie 2016 

La lucrările Comisiei au fost prezen�i 21 de deputa�i din totalul de 25 de 
membrii ai Comisiei. 

La sedin�a Comisiei au participat în calitate de invita�i domnul secretar de 
stat Radu Podgorean – Ministerul Afacerilor Externe �i doamna Irina Alexe, 
chestor în Ministerul Administra�iilor �i Internelor. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 
�i privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor, respingerea propunerii legislative - Lege cadru privind statutul 
cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul României. 

Comisia juridică, de disciplină �i imunită�i, a dezbătut ini�iativa 
legislativă în �edin�a din data de 23 februarie 2016. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat faptul că ini�iativa legislativă prevede 
cre�terea cheltuielilor bugetare fără a fi identificate sursele de finan�are a 
majorărilor cheltuielilor bugetare. De asemenea, s-a constatat faptul că ini�iativa 
legislativă contravine prevederilor europene privind cetă�enia creend discriminare 
chiar fa�ă de cetă�enii români. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, 
respingerea propunerii legislative - Lege cadru privind statutul cetăţenilor 
Republicii Moldova pe teritoriul României.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice. 
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