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„Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organică de înfiinţare. organizai^^iApcţionare.” (Art 141 din Constituţia României revizuită)
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Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în

străinătate (b204/6.04.2022)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 

(b204/6.04.2022).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 19.04.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea

motivare:

• solicitarea avizelor eliberate de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului, precum şi obligativitatea prezentării hotărârilor judecătoreşti definitive sunt factori 

care vor prelungi inutil procedura obţinerii paşaportului pentru minori. Mai mult, includerea 

cazurilor de separare în fapt a părinţilor, care nu pot fi dovedite din punct de vedere legal şi 

necesită anchete sociale serioase, nu face decât să prelungească timpul de aşteptare pentru 

solicitantul unui paşaport electronic pentru copilul minor;

• avizele eliberate de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului nu pot

prezenta garanţiile de siguranţă şi imparţialitate oferite de o instanţă judecătorească.

Preşedinte, 

Bogdan O
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