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Proces Verbal
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă
din ziua de 9 iunie 2020
În ziua de 9 iunie 2020, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat
lucrările, având pe ordinea de zi dezbaterea:
PLx 312/2020 – Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din
Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circula
ții a cetățenilor români în
străinătate
Cu acest proiect au fost sesizate în comun Comisia pentru politică
externă și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță na țională, care
au dezbătut proiectul în ședințe separate, întocmind un raport comun.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.6 alin.(4)
din Legea nr.248/2005, în sensul renunţării la sintagma „în faţa autorităţilor
române şi străine”, astfel încât identitatea să poată fi confirmată şi în faţa unor
entităţi terţe, cu atât mai mult cu cât, în ultimii ani, în străinătate au fost
înregistrate solicitări tot mai numeroase din partea unor instituţii bancare sau a
angajatorilor pentru prezentarea unui paşaport şi nu a unei cărţi de identitate.
Au participat la şedinţa online a Comisiei, în calitate de ți,
invita
din
partea Ministerului Afacerilor Externe, doamna Daniela Grigore Gîtman,
Secretar de Stat, din partea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală
de pașapoarte, doamna Cojocariu Cristina, Director general adjunct și doamna
Croitoru Alina, Șef serviciu.
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În urma prezentării făcute de invitați și a dezbaterilor, membrii Comisiei
au apreciat că proiectul de Lege este foarte util și au decis, cu unanimitate de
voturi, elaborarea unul raport comun de adoptare.
La şedinţa online a Comisiei din data de 09 iunie 2020 şi-au înregistrat
prezenţa un număr de 13 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean
Ben-Oni (PNL), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD),
Podaşcă Gabriela Maria (PRO EU), Furtună Mirela (PSD), Anastase
Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Cosma Andreea (PSD), Ganţ
Ovidiu-Victor

(Minorităţi

Naţionale),

Intotero

Natalia-Elena

(PSD),

Kelemen Hunor (UDMR), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi:
Culeafă Mihai (PNL), Bănicioiu Nicolae (PRO EU), Dobrovie Matei-Adrian
(PNL), Gerea Andrei Dominic (neafiliat) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL).

Preşedinte,

Secretar,

Biró Rozália-Ibolya

Mirela Furtună

