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În perioada 19-21 martie 2019, Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:
Marţi, 19 martie 2019
ora 10.30, sala President
¾ Lansarea Raportului de cercetare „Marea Britanie – România. Relaţie specială
după Brexit”
ora 13.30, sala de şedinţe a Comisiei
¾ Dezbaterea următoarei propuneri legislative
Plx – 21/2019 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru
modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români
în străinătate.
În şedinţa din data de 19 martie a.c., membrii Comisiei au luat în dezbatere
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate
ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi au hotărât amânarea
dezbaterilor pentru a doua zi. Miercuri, 20 martie, au fost reluate dezbaterile iar la
finalizarea acestora membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi şi o
abţinere, respingerea propunerii legislative.

În conformitate cu dispoziţiile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii comisiilor
sesizate în fond au examinat propunerea legislativă, în şedinţe separate.
Comisia pentru politică externă a examinat propunerea legislativă în
şedinţele din data de 20 februarie, 12, 19 şi 20 martie 2019.
Mentionăm că pentru această iniţiativă legislativă s-a primit Raport
preliminar de respingere atât de la Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului, cât şi de la Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională cu care am fost sesizaţi pentru întocmirea unui raport comun.
A participat la şedinţă, din partea Guvernului, în calitate de invitat, dl
Comisar Cătălin Giulescu, Director, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor si
Administrarea Bazelor de Date.
În ziua de 21 martie membrii Comisiei au avut studiu individual asupra
iniţiativelor legislative înregistrate la Comisiei, în vederea dezbaterii ulterioare.
La şedinţa Comisiei din data 19 martie şi-au înregistrat prezenţa un număr
de 13 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Nasra
Gabriel Horia (PSD), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL),
Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (afiliat PNL), Dumitrache
Ileana Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Korodi Attila
(UDMR), Pau Radu Adrian (Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai
Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Barna Ilie Dan (USR), Culeafă Mihai (PNL),
Balan Ioan (PNL), Bogaciu Alexandra Corina (Neafiliat), Constantin Daniel
(Neafiliat), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Intotero Natalia-Elena (PSDGuvern) şi Tomac Eugen (PMP).
La şedinţele Comisiei din data 20 şi 21 martie şi-au înregistrat prezenţa un
număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL),
Nasra Gabriel Horia (PSD), Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma
(PNL), Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (afiliat PNL), Ganţ
Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Korodi Attila (UDMR), Pau Radu Adrian
(Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost
absenţi: Barna Ilie Dan (USR), Culeafă Mihai (PNL), Balan Ioan (PNL), Bogaciu
Alexandra Corina (Neafiliat), Constantin Daniel (Neafiliat), Gerea Andrei
Dominic (ALDE), Intotero Natalia-Elena (PSD-Guvern) şi Tomac Eugen (PMP).
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