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RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, trimisă cu
adresa Plx. 82 din 24 februarie 2014, înregistrată cu nr. 4c-13/16 din 24 februarie 2014,
respectiv cu nr.4c-12/46 din 24.02.2014.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.
248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, în sensul
modificării termenelor de valabilitate a paşapoartelor, precum şi al stabilirii unor
termene referitoare la soluţionarea cererilor privind eliberarea unui paşaport simplu
electronic ori a unui paşaport simplu temporar, formulate de cetăţenii români care şi-au
stabilit domiciliul în străinătate.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele
observaţii şi propuneri, conform avizului nr.1245/08.11.2013.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. PL-x 82 din 5.03.2014, a
avizat favorabil propunerea legislativă.
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu nr. 4c6/56 din 11.03.2014, a avizat negativ propunerea legislativă.
2. În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor organice.
3. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru politică externă şi membrii Comisiei
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat propunerea legislativă,
în şedinţe separate.
4. La dezbateri a participat pentru a susţine poziţia guvernului doamna Irina
Alexe, chestor de poliţie, secretar general adjunct al M.A.I.

Din numărul total de 22 membri ai Comisiei pentru politică externă au participat
la dezbateri 20 deputaţi, iar din numărul total de 26 membri ai Comisiei pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională au participat la dezbateri 21 deputaţi.
5. Potrivit articolului 75, alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată,
referitor la propunerea legislativă menţionată, Camera Deputaţilor este Cameră
decizională.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de invitaţi, membrii celor două
Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor
respingerea acestei iniţiative legislative pentru următoarele motive:
modificarea termenelor de valabilitate a paşapoartelor diplomatice şi de
serviciu electronice - în reglementările actuale, acestea sunt documente
de călătorie care se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe în
condiţiile legii, în scopul facilitării reprezentării intereselor naţionale ale
statului român în străinătate, pe bază de mandat şi pe durata acestuia.
Paşapoartele diplomatice şi de serviciu electronice se eliberează în
conformitate cu prevederile art. 8 şi art. 12 din Legea nr. 248/2005 şi au
durata de valabilitate de 5 ani fără posibilitatea de extindere a perioadei
de valabilitate.
Având în vedere structura paşaportului electronic românesc ( cip-ul
introdus în pagina de policarbonat ) şi faptul că paşaportul electronic este
executat în România din anul 2009, fără o experienţă anterioară
îndelungată în domeniu, termenul de valabilitate de 5 ani este recomandat
de producătorii de materiale destinate realizării paginilor de date din
policarbonat, respectiv de către producătorii de paşapoarte. În opinia
producătorului, numai după o perioadă de cel puţin 8-10 ani de la
implementarea soluţiei paşaportului electronic (după anul 2017) se poate
analiza o perioadă de valabilitate mai mare de 5 ani, până la această dată
Compania Naţională ,, Imprimeria Naţională’’ S.A nefiind în măsură să
garanteze funcţionarea cip-ului cu perioada de valabilitate extinsă.
Procedura de trimitere a paşapoartelor electronice către misiunile
diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate se face prin
intermediul Ministerului Afacerilor Externe, în funcţie de frecvenţa
curierului Tarom şi diplomatic. Anumite misiuni diplomatice sau oficii
consulare ale României în străinătate sunt deservite exclusiv de curier
diplomatic, de patru ori pe an. În cazul excepţionale sau la solicitarea
expresă a solicitantului, există posibilitatea trimiterii paşaportului prin
DHL sau prin alte servicii de curierat rapid, cu suportarea de către
solicitant a costurilor aferente expedierii.
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