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   PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 21.06.2005 
Nr.P.L. x 576/2004 

 
R A P O R T 

 
asupra Legii privind regimul  liberei circulaţii 

 a cetăţenilor României în străinătate 
 
  În conformitate cu prevederile art.89 şi 125 alin.(1) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată,  în vederea reexaminării, cu Legea privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor României în străinătate,  transmisă  cu adresa 
nr.P.L.x 576/2004 din 8 iunie 2005,  înregistrată sub nr.31/461 din 8 iunie 2005. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei  juridice, de disciplină şi imunităţi au reluat dezbaterile asupra  
legii menţionate mai sus, în şedinţa din 21 iunie 2005. La lucrările comisiei a 
participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Justiţiei, domnul Ionel 
Didea – director. 
   În urma examinării  legii,    în raport de prevederile  Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.217 din 20 aprilie 2005, şi a opiniilor exprimate  s-au 
constatat următoarele: 

- Legea  privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 
României în străinătate, adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat cu 
respectarea  prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(1) din Constituţie, a fost 
transmisă Preşedintelui României spre promulgare; 

- în temeiul prevederilor art.146 lit.a) din  Constituţia 
României, republicată, Avocatul Poporului a solicitat Curţii Constituţionale, la  
data de 1 aprilie 2005, să constate  neconstituţionalitatea dispoziţiilor art.2 
alin.(2), art.17 alin.(1) lit.b), art.17 alin.(4) şi art.28 alin.(1) din Legea privind 
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor României în străinătate; 

- la data de 4 aprilie 2005, în temeiul aceloraşi prevederi din 
Constituţie, Preşedintele României a sesizat Curtea Constituţională cu privire la 
neconstituţionalitatea dispoziţiilor art.2 alin.(2), art.18 alin.(3), art.30 alin.(1), 
art.31 alin.(1), art.32 şi art.36 din legea  menţionată mai sus; 
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- prin Decizia nr.217 din 20 aprilie 2005, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 18 mai 2005,  Curtea 
Constituţională  constată că prevederile art.28 alin.(1) şi ale art.36 din această 
lege sunt neconstituţionale în măsura în care se referă la femeia minoră 
căsătorită. Cu privire la dispoziţiile  art. 2 alin.(2), art.17 alin.(1) lit.b) şi  
alin.(4), art.18 alin.(3),  art.30 alin.(1), art.31 alin.(1) şi ale art.32 din Legea 
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor României în străinătate, Curtea 
Constituţională constată că acestea sunt constituţionale; 

- în pronunţarea  acestei soluţii, Curtea Constituţională reţine 
că dispoziţiile  art.28 alin.(1) şi art.36 din Legea  privind regimul liberei 
circulaţii a cetăţenilor României în străinătate sunt neconstituţionale,  întrucât 
contravin prevederilor  art.16 alin.(1)  din Constituţia României, republicată, 
potrivit cărora cetăţenii României sunt egali în faţa legii  fără  privilegii şi fără 
discriminări, precum şi  ale art.25 alin.(1) care garantează dreptul la liberă 
circulaţie în ţară şi străinătate. De asemenea, prevederile celor două articole 
vizate contravin şi dispoziţiilor constituţionale ale  art.48 alin. (1) potrivit cărora 
familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi şi egalitatea 
acestora, precum şi ale prevederilor Decretului nr. 31/1954 privind persoanele 
fizice şi persoanele juridice şi ale Codului Familiei, potrivit cărora capacitatea 
de exerciţiu începe  de la data când persoana devine majoră şi anume la 
împlinirea vârstei de 18 ani, iar minorul care  se căsătoreşte dobândeşte prin 
aceasta capacitate deplină de exerciţiu. Astfel, femeia minoră, care se 
căsătoreşte la 16 ani sau cu încuviinţare legală la 15 ani, devine majoră la data 
încheierii căsătoriei.  
  - Senatul, în calitate de  primă Cameră sesizată, în şedinţa din 6 
iunie 2005, constatând că decizia  Curţii Constituţionale este temeinică şi legală, 
a pus de acord  prevederile art.28 alin.(1) şi ale art.36 din Legea privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor României în străinătate, cu dispoziţiile Deciziei 
nr.217/2005. 
  Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.86 alin.(3) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională  în cazul reexaminării acestei  legi. 
                    În raport de obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria 
legilor organice. 
  Din numărul total de 25 de membrii ai comisiei au fost prezenţi la 
dezbateri 16 deputaţi. 
   Faţă de cele de mai sus,  membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să  supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere 
şi adoptare Legea privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor României în 
străinătate, în forma adoptată de Senat. 

 
PREŞEDINTE, 
Sergiu Andon 
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