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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că, în ședința din 23 mai 2018,
Camera Deputaților a adoptat Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii
nr.284/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.
Camera Deputaţilor a fost Cameră decizională, potrivit art. 75 din Constituția
României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în
ședința din data de 11 aprilie 2018.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.248/2005, în scopul îmbunătăţirii cadrului legislativ în materie.
Proiectul de Lege vizează o intervenţie mai amplă asupra Legii nr.248/2005
cuprinzând o serie de modificări ale regimului de eliberare a paşapoartelor simple
temporare, ce trebuie promovate în strictă corelare, în scopul menţinerii cadrului juridic
coerent în materia eliberării documentelor de călătorie.
Actul normativ adoptat are în vedere, în principal, următoarele aspecte:

extinderea termenului de valabilitate a paşaportului
simplu electronic de la 5 la 10 ani pentru persoanele care au împlinit
vârsta de 18 de ani şi 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între
12 şi 18 de ani. (Vârsta de 18 ani este o prevedere uzuală în multe
state ale Uniunii Europene);

reglementarea posibilităţii eliberării paşaportului şi în baza
ordonanţelor preşedinţiale nedefinitive date în condiţiile Legii nr.134/2010.
Ordonanţele preşedinţiale trebuie să cuprindă în mod expres faptul că
persoana în favoarea căreia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are
dreptul de a solicita eliberarea paşaportului sau de a-şi exprima acordul in
acest sens. (Pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, cererea de
eliberare a paşaportului se depune de aceştia, cu acordul părintelui în favoarea
căruia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti);

reevaluarea cadrului normativ care vizează eliberarea
paşaportului simplu temporar, reglementarea, în anumite cazuri, a posibilităţii
de a deţine concomitent două paşapoarte simple electronice;

reglementarea posibilităţii preluării cererilor de eliberare a
paşapoartelor şi de către Direcţia Generală de Paşapoarte;

actualizarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea şi
scopul eliberării titlului de călătorie;

modificarea dispoziţiilor legale referitoare la paşapoartele
diplomatice şi de serviciu care au devenit desuete, având în vedere că aceste
tipuri de documente nu se mai prelungesc.
Precizăm că în momentul de față legea este trimisă Președintelui României pentru
promulgare, iar potrivit Constituției României legile intră în vigoare la 3 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.
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