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A V I Z  
asupra Proiectului de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre avizare cu Proiectul de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, trimis cu adresa nr. PLx. 324 din 2 iulie 2019, înregistrat 
la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/598 din 1 iulie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 
92 alin (9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.12 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.97/2005. Potrivit proiectului, paşaportul simplu care se eliberează, 
la cerere, cetăţeanului român care şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, eliberat în 
condiţiile art.34 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 
români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, ar urma să facă dovada 
identităţii titularului acestuia. 

 În şedinţa din data de 18 septembrie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive şi au avut în vedere avizul  favorabil al Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil propunerii legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, Proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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