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SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 5 octombrie 2004

Azi, 5 octombrie 2004, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având următoarea
iniţiativă legislativă pe ordinea de zi:

Proiectul de Lege privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor
români în străinătate.

La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi: din
Grupul parlamentar al PSD - domnul deputat Filip Georgescu, precum şi dl
deputat Liviu-Alexandru Mera din Grupul parlamentar al PD, aflat în
concediu medical.

Deputaţii s-au pronunţat, pentru avizarea iniţiativei legislative într-o
formă amendată. Amendamentele au vizat atât conţinutul proiectului de lege,
cât şi redactarea acestuia.

Pentru o mai mare claritate a textului, dl deputat Wittstock Eberhard-
Wolfgang a propus eliminarea sintagmei “de natură să compromită imaginea
României ori” din textul literei a) din art.5, acesta căpătând următoarea
formulare :

“Art.5 – Pe perioada şederii lor în străinătate, cetăţenii români au
următoarele obligaţii:
“ a) să respecte legislaţia României şi să nu desfăşoare activităţi care să
contravină obligaţiilor asumate de România prin documente internaţionale”.

Având în vedere că deputaţilor şi senatorilor nu li se poate aplica un
regim diferit faţă de categoriile de persoane prevăzute la litera a), în varianta
propusă de Senat, Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a mai propus ca
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litera c) din cuprinsul literei b) a alin.(1) din art.11 să fie trecută la litera a) a
aceluiaşi articol, urmând ca textul alin.(1) să aibă următoarea formulare:

“Art.11 – (1) Titularii paşapoartelor diplomatice sunt obligaţi să le
predea instituţiei din care fac parte, după cum urmează:
a) persoanele prevăzute la art.8 alin.(1) lit.a), b), c), d), e), g) i), j), l) şi m),
la încheierea mandatului cu care au fost învestite;
b) persoanele prevăzute la art.8 alin.(1) lit.f), h), k) şi n), în termen de 5 zile
de la întoarcerea din deplasarea în străinătate care a determinat necesitatea
folosirii paşaportului diplomatic”.

Cele două amendamente au fost adoptate de Comisie cu unanimitate
de voturi. În final, deputaţii s-au pronunţat, cu unanimitate de voturi, pentru
avizarea iniţiativei legislative în forma amendată.

SECRETAR

          deputat  Florea  Buga

Întocmit: exp. Gheorghiu. V. Laurenţiu
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