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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 
   

  
 

                                                                                             Bucureşti, 15 mai  2018 
                                                                            Nr.4c-18/143 

 
AV IZ 

 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.18 alin.(2) din Legea 

nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 
  

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

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, spre dezbatere în avizare 

cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, trimis prin adresa               

PLx 190/2018 din 10 aprilie 2018, înregistrat cu numărul 4c-18/ 143 din 11 aprilie 2018. 

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

din 3 aprilie  2018.   

 
Potrivit prevederilor art.75 alineatele (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 comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării a dezbătut Propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 15 mai 2018.  

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.18 

alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate 

cu modificările și completările ulterioare, în sensul extinderii perioadei de valabilitate a 

paşapoartelor simple electronice de la 5 la 10 ani pentru persoanele cu vârste de peste 25 de 

ani, menținându-se perioada de valabilitate de 5 ani doar pentru persoanele cu vârsta cuprinsă 

între 12-25 de ani. 

 

  Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea de motive, 

avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu 

mona.alesandru
CD
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nr.30/11.01.2018, precum și punctul de vedere al Guvernului care nu susține adoptarea 

inițiativei legislative. 

 

             În urma examinării Proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 

lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi,  avizarea nefavorabilă a proiectului de Lege. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

   

 

VICEPREŞEDINTE, 

    Nicolae VELCEA 

 

 

 

 

         Secretar, 

                                                                                          Sebastian Valentin RADU 

 

 

 

 

                             
 
 
 
 
 
           Întocmit, 

               Consilier parlamentar, 
                                                                                                                 Mona-Valentina ALESANDRU 
 

 
 
 

 
 

 


