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Comisia pentru Afaceri Europene Nr. LXIU366/10.12.2019

RAPORT

asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfd a 

Guvernului nr. 70/2019privind unele mdsuri aplicabile in cazul retragerii 

Regatului Unit al Marii Britanii §i Irlandei de Nord din Uniunea Europeand

fdrd un acord

-L588/2019-

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, 
cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost 
sesizata spre dezbatere pe fond, in procedura obi§nuita, de catre Biroul Permanent 
al Senatului, prin adresa L588/2019, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului 
asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgen^a a Guvernului 
nr.70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit al 
Marii Britanii §i Irlandei de Nord din Uniunea Europeana fara un acord 

(L588/2019).
Prezentul proiect de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgen^a are ca obiect 

de reglementare crearea cadrului legal primar expres pentru reglementarea 

statutului cetaienilor britanici care §i-au exercitat dreptul la libera circula^ie in 

Romania inainte de data retragerii UK §i a drepturilor de care se bucura ace§tia, in 

contextul unei retrageri fara un acord.



De asemenea, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta 

stabile§te regimul juridic al ceta^enilor britanici §i membrilor de familie ai acestora, 
ce §i-au exercitat dreptul la libera circulatie in Romania pana la data retragerii, ca o
categoric noua de cetafeni strain!, cu statut special, denumita „persoane cu 

statut Brexit”.
Se stabile§te, totodata, regimul juridic aplicabil "persoanelor cu statut post- 

Brexit", definite ca membrii de familie ai persoanelor cu statut Brexit, care nu §i-au 

exercitat dreptul la libera circula^ie pana la data retragerii, inclusiv.

Masurile din prezentul act normativ ofera posibilitatea persoanelor cu statut 
Brexit sa beneficieze de acelea§i condi^ii de §colarizare, aplicabile ceta^enilor 

statelor membre al Uniunii Europene.

In plus, sunt specificate o serie de drepturi de securitate sociala, precum regimul 
asigurarilor de sanatate, decontarea tratamentelor, drepturi legate de pensie si 
somaj, precum si reglementarea unor aspecte de cooperare judiciara.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte §i minoritati, 
Comisia juridica, de numiri, discipline, imunitali §i validari, Comisia pentru 

sanatate publica, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte §i 
minoritali, precum si Comisia pentru munca, familie §i protectie sociala au 

transmis avize favorabile.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege pentru aprobarea 

ordonanlei de ordonanta de urgenta.
/V ____

In §edinta din data de 11 decembrie 2019, Comisia pentru Afaceri Europene a 

analizat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanlei de urgenta §i a hotarat, cu 

unanimitatea voturilor celor prezenti, sa adopte Raport de admitere fara 

amendamente.



In consecinta, Comisia pentru Afaceri Europene supune spre dezbatere si 
adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere fara amendamente si proiectul de 

lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgen^a.
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In raport cu obiectul de reglementare, proiectul face parte din categoria legilor 

ordinare si urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 alin. (2) din . 
Constitutie.

In conformitate cu prevederile art.75 alin. (1) din Constitutia Romaniei, 
republicata, si ale art.92 alin. (7), pet 1 din Regulamentul Senatului, cu 

modificarile ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.
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