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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

  
 

  

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 20, 21 și 22 februarie 2018 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 20, 21 și 22 februarie 2018 

 

La lucrările comisiei din ziua de 20 februarie 2018  au participat 13 deputaţi 

din totalul de 16 membri: 

 

Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie (USR) – 

vicepreşedinte, Sorin Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae Velcea 

(PSD) – vicepreşedinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar, Nicolaie 

Sebastian Valentin Radu – secretar, Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE), Doru 

Petrişor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Claudia 

Gilia (PSD), Costel Lupaşcu (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL). 

 

Au absentat: 

Cristian Buican (PNL), Văcaru Alin (neafiliat) și Alexandru Mihai Voicu (PNL). 

       

 

La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni domnul secretar de stat Veaceslav 

Șaramet, doamna Raluca Stoica, responsabil pentru relația cu parlamentul, 

doamna Irina Zamfir, consilier relații, și din partea Ministerului Afacerilor 

Interne doamna Cristina Alina Croitoru, din cadrul biroului judridic al Direcției 

Generale de Pașapoarte. 

 

mona.alesandru
CD
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Marți,  20 februarie 2018 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 20 februarie 2018, fiind condusă de domnul 

deputat Constantin Codreanu. 

După aprobarea ordinii de zi cu unanimitate de voturi, domnul preşedinte 

Constantin Codreanu a atras atenția asupra a două situații organizatorice 

importante ce vor fi aplicate în cadrul ședințelor ce se vor desfășura de acum 

înainte. Prima face referire la faptul că membrii Comisiei vor putea să 

semneze prezența doar în cadrul ședinței și doar în cazul în care participă pe 

toată durata acesteia.  

Președintele a explicat acest fapt ca fiind necesar întrucât, altfel, Comisia nu 

își poate desfășura activitatea în mod optim, mai ales activitatea care implică 

avizarea unor proiecte de lege. Președintele Comisiei a mai precizat că există 

întodeauna opțiunea de suplinire, prin participarea unui coleg din cadrul 

aceluiași grup parlamentar, în cazuri excepționale, când prezența nu poate fi 

onorată. 

A doua situație expusă de către domnul deputat Constantin Codreanu, 

președinte al Comisiei, a fost o rugăminte adresată vicepreședintelui Comisiei, 

domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie, de a respecta ierarhia existentă în 

cadrul Comisiei. Președintele a precizat că atmosfera creată de către acesta 

prin intervențiile intempestive nu sunt utile ședințelor. Vicepreședintele a fost 

rugat respectuos ca, în cazul în care dorește să intervină, să o facă solicitând 

acordul conducătorului ședinței prin ridicarea mâinii, pentru a evita astfel de 

observații publice neplăcute. Domnul vicepreședinte Matei Dobrovie a solicitat 

ca aceeași regulă să fie respectată și de către domnul deputat Doru Petrișor 

Coliu. 

O altă precizare, înainte de începerea dezbaterii asupra primului punct de pe 

ordinea de zi, s-a făcut legat de imposibilitatea secretariatului tehnic al 

Comisiei de a funcționa în condiții optime din lipsă de personal. În luna 
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februarie a.c., singurul expert parlamentar alocat Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării este în concediu medical, iar 

sarcinile administrative ale expertuui au fost preluate de consilierul de cabinet 

al președintelui, în afara orelor de program. Președintele a adresat încă o dată 

rugamintea membrilor Comisiei, de a-l susține în demersurile făcute către 

Secretariatul General, în vederea introducerii în organigramă a încă unui post 

aferent secretariatului. 

Primul punct al ordinii de zi l-a constituit dezbaterea asupra PLx7/2018 – 

Proiect de Lege pentru completarea și modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 

privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.  

Președintele Comisiei, inițiator al proiectului de lege, a prezentat faptul că 

acesta este susținut de peste 100 de parlamentari din toate grupurile, inclusiv 

de miniștri din actualul Guvern și de un fost vicepremier. Proiectul de lege a 

fost depus în iunie 2017, ca urmare a solicitărilor înregistrate la 

reprezentanțele diplomatice române din afara granițelor, dar, și ca urmare a 

discuțiilor avute cu directori și comisari șefi de la Direcția Generală de 

Pașapoarte.  

Domnul deputat Constantin Codreanu și-a continuat expunerea prin 

precizarea prevederii esențiale a proiectului de lege, respectiv mărirea 

valabilității pașapoartelor de la 5 la 10 ani. În cadrul ședinței Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale proiectul a primit 

aviz favorabil în unanimitate și s-a convenit eliminarea punctelor 1, 2 și 5 

ținând cont de observațiile făcute de Ministerul Afacerilor Interne. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a solicitat membrilor Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării amânarea discutării 

Proiectului de lege în lipsa punctului de vedere emis de Guvern. Domnul 

președinte Constantin Codreanu a rugat membrii Comisiei să fie, totuși, emis 

un aviz în cadrul ședinței în discuție, în așteptarea punctului de vedere din 

partea Guvernului. 

În acest caz, reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a dorit să prezinte 

punctul de vedere al Ministerului care a inițiat la rândul său un Proiect de 

Lege pentru modificarea Legii nr.248/2005 care vizează, printre alte aspecte, 
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și modificarea termenului de valabilitate al pașapoartelor. Proiectul va intra în 

ședință de Guvern joi, 22 februarie, și, apoi, va fi supus procedurilor 

parlamentare. Doamna Cristina Alina Croitoru a transmis faptul că Proiectul 

Guvernului este mult mai complex și dorește simplificarea procedurilor 

administrative.  

Cu privire la punctele 1 și 2, se propune eliminarea acestora deoarece prevăd 

termene de valabilitate pentru pașapoarte simple care nu se mai eliberează 

din data de 31 ianuarie 2010.  

În ceea ce privește punctul 5, care face referire la un termen nelimitat, așa 

cum a fost susținut și săptămâna trecută în cadrul ședinței Comisiei pentru 

drepturile omului culte şi problemele minorităţilor naţionale, acest termen nu 

există în niciun stat membru al Uniunii Europene iar recomandările prevăd o 

valabilitate maximă de 10 ani pentru pașaport și, prin urmare, acest termen 

nelimitat nu este susținut de către Minister.  

Referitor la punctele 3 și 4, există propuneri de eliminare a punctului 3 și 

reformulare a punctului 4, însă se dorește ca termenul actual de 3 ani să 

rămână astfel. Prin urmare, prin Propunerea legislativă inițiată de Guvern, 

art.18 alin.2 lit. (b) se modifică și va avea următorul cuprins: 5 ani pentru 

persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 25 de ani și la art.18 alin.2 după lit. 

(b) se introduce o nouă lit. (c) cu următorul cuprins: 10 ani pentru persoanele 

care au împlinit vârsta de 25 de ani.  

De asemenea, în Proiectul de lege inițiat de Ministerul Afacerilor Interne si de 

Ministerul Afacerilor Externe este prevăzut un termen de intrare în vigoare a 

modificărilor de 60 de zile, de la data publicării în Monitorul Oficial, 

determinat și de modificările necesare în aplicațiile informatice. Astfel, se 

propune introducerea a încă unui punct care să prevadă că prezenta lege intră 

în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României 

partea I.  

Doamna deputat Claudia Gilia a dorit să știe dacă proiectul de lege inițiat de 

Guvern cuprinde o serie de măsuri care să îi avantajeze pe cetățenii români 

care vin să își facă pașaportul în țară, mai ales în sezonul estival. 
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Reprezentantul Ministerului a transmis că, pe lângă modificarea termenului de 

valabilitate, va fi prevăzută și posibilitatea deținerii simultane a două tipuri de 

pașapoarte, aspect care în prezent nu este posibil. Actualmente se poate 

deține doar un pașaport simplu sau un pașaport simplu electronic și un 

pașaport simplu temporar. Aceste posibilități nu sunt suficiente deoarece sunt 

state care nu permit accesul pe teritoriul lor al persoanelor care dețin un 

pașaport simplu temporar, valabil doar un an.  

De asemenea, pentru a se reduce cozile, va fi implementat un mecansim care 

să reducă solicitările pentru pașapoartele simple temporare, obținerea fiind 

condiționată de situații care pot fi dovedite prin documente. Momentan, 

numeroase persoane solicită pașaport simplu temporar din an în an pentru că 

este aparent mai ieftin, mai ales de când a fost eliminat tarfiul suplimentar.  

După expunerea punctului de vedere al Ministerului Afacerilor Interne, domnul 

președinte a rugat membrii Comisiei prezenți la ședință să voteze PLx7/2018 

– Proiect de Lege pentru completarea și modificarea art.18 al Legii 

nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în 

străinătate, rezultând un număr de 2 voturi pentru și 5 abțineri.  

La ultimul punct pe ordinea de zi s-a aflat Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni (PLx350/2017). Inițiator: Guvernul – Comisia 

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării și Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci sesizate în fond. Din lipsă de cvorumn la final de 

ședință, membrii Comisiei au decis continuarea dezbaterii asupra Proiectului 

de Lege într-o ședință viitoare, stabilită pentru data de miercuri, 21 februarie, 

de la ora 14.00. 

 

Miercuri,  21 februarie 2018 

 

La lucrările comisiei din ziua de 21 februarie 2018  au participat 13 deputaţi 

din totalul de 16 membri: 
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Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie (USR) – 

vicepreşedinte, Sorin Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae Velcea 

(PSD) – vicepreşedinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar, Nicolaie 

Sebastian Valentin Radu – secretar, Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE), Doru 

Petrişor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Claudia 

Gilia (PSD), Costel Lupaşcu (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL). 

 

Au absentat: 

Cristian Buican (PNL), Văcaru Alin (neafiliat) și Alexandru Mihai Voicu (PNL). 

       

 

La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni domnul secretar de stat Veaceslav 

Șaramet. 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 21 februarie 2018, fiind condusă de către 

domnul deputat Constantin Codreanu. 

După aprobarea cu unanimitate de voturi a unicului punct de pe ordinea de 

zi, respectiv Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 

(PLx350/2017), inițiator Guvernul Romțniei, Comisia pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării și Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

sesizate în fond, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării au continuat dezbaterile de la art. 9.  

Astfel, în urma dezbaterilor pe amendamentele referitoare la bursele acordate 

de către stat românilor de pretutindeni, domnul secretar de stat din partea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni a sfătuit membrii Comisiei să 

invite reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale înainte de acordarea 

unui vot final pe articolele propuse. Astfel, domnul președinte a propus 

membrilor Comisiei ca articolele care fac referire la burse să fie discutate intr-

o ședință la care să participe și reprezentanți ai Ministerului Educației 

Naționale. 
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Referitor la alineatele privind organizarea secretariatului tehnic, s-a hotărât 

prin majoritate de voturi ca alin. (5) să aibă următorul conținut: Activitatea 

secretariatului tehnic al Consiliului Românilor de Pretutindeni este asigurată 

de către Camera Deputaților şi dispune de finanţare din bugetul acesteia. 

În ceea ce privește dezbaterea art. 11 alin. (1) înființarea Muzeului Românilor 

de Pretutindeni, domnul președinte Constantin Codreanu a făcut referire la 

discuția avută cu doamna ministru pentru Românii de Pretutindeni, referitor la 

solicitarea unui spațiu pentru organizarea Muzeului care să fie alocat de 

Camera Deputaților. Domnul președinte a consultat membrii Comisiei privind 

înfiinţarea Muzeului Românilor de Pretutindeni în cadrul Institutului "Eudoxiu 

Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni și privind responsabilul care să 

aloce sediul, respectiv fie Primăria Municipiului București, fie Camera 

Deputaților, fie Guvernul României.  

Domnul secretar de stat Veaceslav Șaramet a transmis că Institutul "Eudoxiu 

Hurmuzachi" nu deține fondurile necesare pentru sprijinirea Muzeului 

Românilor de Pretutindeni ce se dorește a avea o anvergura mare. Referitor la 

numirea unui responsabil care să aloce sediul, fie că este vorba de Guvern 

sau de altă instituție, această desemnare ar limita posibilitățile de colaborare 

care sunt în acest moment în discuție și negociere. 

Domnul secretar al Comisiei Nicolae Daniel Popescu a transmis că este parțial 

de acord cu domnul secretar de stat, insă consideră că Institutul "Eudoxiu 

Hurmuzachi" nu poate lipsi din tot ceea ce insemnă organizarea Muzeului 

Românilor de Pretutindeni, inclusiv prin prismă administrativă.  

Domnul președinte a dorit să adauge că dumnealui a insistat și insistă ca 

Guvernul să fie nominalizat prin lege ca instituție ce va aloca un spaţiu 

corespunzator pentru sediul Muzeului Românilor de Pretutindeni deoarece 

doar așa va exista o responsabilizare și, în final, acest Muzeu va fi înființat. 

Acesta a mai menționat ca în ceea ce privește alin. (3) este de acord cu 

domnul deputat Nicolae Daniel Popescu care a spus că nu este în regulă 

stabilirea prin ordin al ministrului pentru Românii de Pretutindeni a organizării 

și funcționării Muzeului, ci prin ordin al Guvernului, ca să existe o consecvență 

cu alin. (2). 
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S-a hotărât ca amendamentele dezbătute în data de 21 februarie să fie votate 

într-o ședință viitoare, organizată cel mai probabil în ziua de marți, 27 

februarie 2018, ora 14:00. 

 

 

Miercuri, 22 februarie 2018 

 

Studiu individual 

 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin Nicolaie 

RADU 

Nicolae Daniel 

POPESCU 

  

 

 

 

 

 

 

 


