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PRIM MINISTRU

Doamna pre§edinte,
A

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitulie §i in 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul Romaniei formuleaza urmatorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa pentru abrogarea aim. (6) al art. 34 din 

Legea nr. 248/2005 privind regimul liherei circulatii a cetdtenilor romdni 

in strdindtate, inifiata de domnul deputat PNL Valentin-Ilie Fagarasian
(Bp. 89/2021).

I. Principalele reglementari

Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare abrogarea alin. (6) 

al art. 34 din Legea nr. 248/2005\ astfel incat sa se acorde cetafenilor 

romani care §i-au stabilit domiciliul in strainatate, posibilitatea de a-si 

pastra cartea de identitate nationala, potrivit Expunerii de motive.

II. Observatii

Subliniem ca, potrivit dispozi|iilor art. 25 alin. (1) §i (2) din 

Constitutia Romaniei, republieatd, „Dreptul la libera eireula/ie, in }ard §i 
in strdindtate, este garantat. Legea stabile§te condi/iile exercitdrii acestui 

drept. Fiecdrui cetd/ean U este asigurat dreptul de a-p stabili domiciliul 

sau re§edinta in orice localitate din fard, de a emigra, precum §i de a 

reveni in fard ”.

privind regimul liberei circulajH a cetdtenilor romdni in sirdinatate, cu modificdrile f/ completdrile ulterioare



Astfel, conform prevederilor art. 86 alin. (1) §i (2) din Legea 

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatd, cu modificdrile ulterioare, 
ceta^enii romani an dreptul sa i§i stabileasca ori sa i§i schimbe, in mod 

liber, domiciliul sau re§edinta, in ^ara sau in strainatate, cu exceptia 

cazurilor anume prevazute de lege. Daca prin lege nu se prevede altfel, o 

persoana fizica nu poate sa aiba in acela§i timp decat un singur domiciliu 

§i o singura re§edinta, chiar §i atunci cand detine mai multe locuin^e.
Semnalam ca, din defmitia legala a domiciliului (art. 87 din Legea 

nr. 287/2009^ si art. 27 alin. (1) din Ordonanta de urgen^d a Guvernului 

nr. 97/2005 privind evidenfa, domiciliul, re^edin/a §i actele de identitate 

ale cetd}enilor romani, republicatd, cu modificdrile f completdrile 

ulterioare^) rezulta ca stabilitatea este trasatura sa esen(iala, numai o 

locuinta stabila putand fi principala, in timp ce locuinfa care nu este stabila 

poate constitui cel mult re§edinta persoanei fizice.
Astfel, stabilitatea domiciliului da siguran(a §i certitudine raporturilor 

juridice la care participa persoana fizica, servind exercitarii drepturilor si 
libertatilor sale civile.

De asemenea, la art. 91 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, se stabile§te 

regula potrivit careia dovada domiciliului §i a re§edin(ei se face cu 

mentiunile cuprinse in cartea de identitate.
In acest sens, sunt relevante dispozi^iile art. 17 alin. (2) lit. h) din 

Ordonanta de urgen/d a Guvernului nr. 97/2005, potrivit carora una dintre 

datele inscrise in cartea de identitate este adresa de domiciliu a titularului.
Totodata, evidentiem si prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanta de 

urgentd a Guvernului nr. 97/2005, potrivit carora dovada adresei de 

domiciliu a unui cetatean roman se face cu actul de identitate, care este 

reprezentat de cartea de identitate, cartea de identitate simpla, cartea 

electronica de identitate, cartea de identitate provizorie §i buletinul de 

identitate, aflate in termen de valabilitate (conform art. 12 alin. (3) din 

acela§i act normativ).
Precizam ca, in ceea ce prive§te cetatenii romani care isi schimba 

domiciliul din Romania in strainatate, ace§tia au dreptul/posibilitatea 

(nicidecum obligatia) de a solicita eliberarea unui pa§aport romanesc cu 

menlionarea statului de domiciliu (conform art. 28 alin. (1) din Normele

^ ,,Domiciliul persoanei fizice, in vederea exercitarii drepturilor f libertatilor sale civile, este acolo unde aceasta 
declard ca if are locuinfa principals ”
^ „ Domiciliul persoanei fizice este acolo unde aceasta declara ca are locuinfa principals ”



metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei 

circulatii a cetdtenilor romdni in strdindtate^).
Amintim ca, in situafia in care, potrivit propriei vointe, ceta^enii 

romani solicita eliberarea unui pa§aport cu mentionarea noului domiciliu 

(noul stat de domiciliu), in mod firesc §i legal este retras actul de identitate 

in care este consemnat domiciliul in Romania al persoanei in cauza 

(domiciliu care nu mai corespunde realitalii).
Pe de alta parte, neretragerea actului de identitate (in care este 

consemnat fostul domiciliu, respectiv domiciliul din Romania) al 
persoanei care §i-a schimbat domiciliul din Romania in strainatate ar 

genera o situatie de nelegalitate, intrucat persoana ar fi titulara a doua acte 

oficiale ale statului roman care atesta domicilii diferite, unul in (ara, iar 

altul in strainatate (aceasta in condifiile in care, potrivit legisla(iei in 

vigoare, cetatenii romani pot avea un singur domiciliu).
In concret, cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate le este 

recunoscut §i garantat dreptul de a-§i stabili domiciliul in (ara ori in 

strainatate cu respectarea legii speciale in ceea ce prive§te detinerea unui 

document de ealatorie ori a unui act de identitate.
De altfel, din insusi continutul Expunerii de motive a initiativei 

legislative supuse analizei (expunere in euprinsul careia sunt redate chiar 

dispozitiile normative anterior relevate), rezulta fara echivoe lipsa de 

fundament al demersului legislativ.
Totodata, fata de unele aspecte consemnate in Expunerea de motive, 

este important de subliniat faptul ca pa§aportul simplu electronic romanesc 

reprezinta astazi un model, un reper pentru toate statele, un document de 

ealatorie care se bucura de recunoa§tere §i de o inalta apreciere la nivel 

international, fiind considerat unui dintre cele mai performante astfel de 

documente pe plan mondial.
Semnalam §i faptul ca identificarea persoanei fizice reprezinta 

individualitatea acesteia in raporturile juridice civile.
Astfel, identificarea persoanei fizice se faee prin nume, domiciliu §i 

starea civila.
In ceea ce prive§te atributele de identificare ale persoanei fizice, 

art. 59 din Legea nr.287/2009 stabile§te ea orice persoana are dreptul la 

nume, la domiciliu, la re^edinfa, precum §i la o stare civila, dobandite in 

condifiile legii.

^ Hotardrea Guvernului nr. 94/2006 penlru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind 
regimul liberei circulatii a cetdlenilor romdni in strainatate, cu modiftedrile fi compleidrile ulterioare
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Astfel, domiciliul reprezinta un atribut de identificare a persoanei 

flzice care o individualizeaza spatial, indicand un anume loc cu 

semnificatie juridica pentru persoana respectiva. Domiciliul prezinta 

importanta juridica in domeniul capacita^ii civile, in domeniul obligatiilor 

civile, in domeniul succesoral, in domeniul investitional.
Precizam ca domiciliul real (de drept comun), reprezentand regula, 

constituie locul unde o persoana, cu capacitate de exercitiu deplina, isi 
stabile§te locuinta statornica, dupa propria vointa, cu respectarea legii. 
Dovada domiciliului de drept comun se face cu actul de identitate, astfel 

cum acesta este defmit de legea speciala.
in acest context, precizam ca, potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (4) din 

Legea nr. 248/2005, pa§aportul diplomatic, pa§aportul de serviciu, 
pa§aportul diplomatic electronic, pa§aportul de serviciu electronic, 
pa§aportul simplu, pa§aportul simplu electronic, pa§aportul simplu 

temporar §i titlul de calatorie, reprezinta documente aflate in proprietatea 

statului roman §i fac dovada, in fata autoritatilor romane §i straine, a 

identitatii, cetateniei, calitatii, preeum §i a dreptului titularului de a calatori 

in strainatate.
A§adar, §i pa§aportul romanesc cu mentionarea domiciliului in 

strain^ate este, potrivit dispozitiilor legale invocate, document care face 

dovada identitatii titularului atat in fata autoritatilor romane, cat §i in fata 

autoritatilor straine.
Mentionam ca, pentru exercitarea drepturilor fundamental, potrivit 

dispozitiilor art. 20 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentd a Guvernului 

nr. 97/2005, cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc 

temporar in Romania, li se poate elibera o carte de identitate provizorie, 
care are aceea§i valoare juridica pe care o au cartile de identitate §i poate fi 
utilizata in relatie cu institutiile publice sau cu persoane juridice de drept 

privat din Romania, care au obligatia de a o accepta.
Apreciem ca abrogarea alin. (6) al art. 34 din Legea nr. 248/2005 ar 

duce la incalcarea dispozitiilor legale privind obligativitatea stabilirii unui 

singur domiciliu, astfel cum dispune Legea nr. 287/2009.
Mai mult, atributul de identificare a persoanei fizice care o 

individualizeaza spatial ar fi afectat de confuzia creata in interpretarea legii 

pentru stabilirea domiciliului persoanei (in Romania, potrivit cartii de 

identitate ori in strainatate, potrivit mentiunii din pa§aport).



Astfel, se poate genera o situafie de fapt contradictorie, in care 

ceta^enii romani i§i stabilesc domiciliul in strainatate, solicitand eliberarea 

unui pa§aport simplu electronic ori a unui pasaport simplu temporar cu 

mentionarea |arii de domiciliu, dar detin in acelasi timp si o carte de 

identitate eliberata de autoritatile romane in care figureaza un domiciliu 

din Romania.
Pe de alta parte, consideram ca este necesar, mai intai, pentru 

reglementarea situatiei prezentate in cadrul Expunerii de motive, sa se 

procedeze la analizarea §i eventual, modificarea prevederilor Legii 

nr. 287/2009 §i ale Ordonanfei de Urgentd nr. 97/2005.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere considerentele men^ionate, Guvernul nu sustine 

adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stima.

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Pre§edintele Senatului
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