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Domnului deputat 
 Liviu-Bogdan CIUC Ă, 
 
Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 

AVIZ 

asupra Propunerii legislative – Lege cadru privind statutul cet ăţenilor Republicii 
Moldova pe teritoriul României 

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

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a fost sesizată spre dezbatere şi 

avizare cu Propunerea legislativ ă – Lege cadru privind statutul cet ăţenilor Republicii 

Moldova pe teritoriul României , trimisă prin adresa Plx 403/2014 din 8 septembrie 

2014, înregistrat cu numărul 4c-18/381din 8 septembrie 2014.   

        Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată,  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

       Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunit ăţile de români din afara 

grani ţelor ţării a dezbătut Propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din              

9 septembrie 2014 . 

       Senatul respinge inţiativa legislativă în şedinţa din data de 2 septembrie 2014. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  instituirea unei 

reglementări-cadru referitoare la statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul 

României, prin recunoaşterea, în favoarea acestora, a unor drepturi speciale referitoare la 

accesul pe teritoriul statului român, la accesul pe piaţa muncii din România, precum şi la 

accesul la sistemul educaţional românesc. Totodată, se prevede acordarea unor facilităţi 

anumitor categorii de cetăţeni ai Republicii Moldova. 

În plus, prin proiect se prevede înfiinţarea unei entităţi publice cu atribuţii în 

domeniul de reglementare al legii, respectiv Oficiul pentru Gestionarea Relaţiilor cu 

Republica Moldova. 

       Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 

motive şi avizul negativ al Consiliului Legislativ trimis cu adresa  nr.1357/ din 09.12.2013, 

precum şi punctul de vedere al Guvernului care nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative. 

                În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (4 pentru şi 6 împotrivă 

şi 2 abţineri) avizarea negativ ă a propunerii legislative.  

        În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                                               


