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PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 25 și 26 mai 2020 

 

         Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      și-a desfășurat lucrările în zilele de 25 și 26 mai 2020 

 

Luni, 25 mai 2020 

 

    Studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 

 

Marți, 26 mai  2020 

 

               La lucrările Comisiei au participat 11 deputaţi din totalul de 18 membri: 

     Constantin Codreanu (PMP) – președinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – vicepreședinte, 

Ioan Sorin Roman (PSD) – vicepreședinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreședinte, Dumitru Lupescu 

(USR) – secretar, Nicolaie-Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar, Ştefan-Alexandru Băișanu 

(neafiliat), Nicolae Georgescu (PSD), Claudia Gilia (PSD), Costel Lupașcu (PSD), şi Alin-Vasile Văcaru 

(PRO EU)  

Au absentat: 

  Cristian Buican (PNL), Doru-Petrișor Coliu (PMP), Matei-Adrian Dobrovie (PNL), Angelica 

Fădor (PNL), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL), Mihăiță Vîrză (PSD) şi Alexandru-Mihai Voicu (PNL). 
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Au participat în calitate de invitați din partea Ministerului Afacerilor Externe, doamna Daniela 

Grigore Gîtman – secretar de stat, iar din partea Ministerului Sănătății a participat domnul Bogdan 

Vinersar – consilier. 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării și-a desfășurat lucrările în ziua de           

26 mai 2020, fiind condusă de domnul președinte Constantin Codreanu. 

 După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi și prezentarea invitaților, ședința Comisiei a continuat 

cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2020 

pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență 

medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei (PLx279/2020), Comisia fiind sesizată în 

avizare, în procedură de urgență.  

În deschiderea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a făcut o scurtă prezentare a 

proiectului de lege menționat mai sus, invitând inițiatorii să își exprime punctul de vedere. 

Domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a precizat că este pentru avizarea favorabilă 

a proiectului de lege, la fel ca și colegul domniei sale, domnul secretar Dumitru Lupescu. 

Domnul Bogdan Vinersar, consilier al domnului secretar de stat Dragoș Paraschiv din cadrul 

Ministerului Sănătății a precizat că ministerul susține inițiativa legislativă în forma prezentată. 

Doamna Daniela Grigore Gîtman, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe 

(MAE) a precizat că pentru MAE, amendarea art.8 este foarte importantă deoarece reglementează o 

situație care nu era întocmai reglementată de normele legislative în vigoare. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că, după cum se cunoaște, Legea nr.62 privind activitatea 

consulară, permitea MAE să intervină în situația cetățenilor români aflați în dificultate, fie în caz de 

conflict sau în caz de calamități naturale, fie în caz de atentate teroriste, MAE putând finanța 

conform legii transportul către România și repatrierile în general. 

Acesta era, după cum a precizat doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman, capitolul 

prin care se putea interveni, iar în Ordonanța de Urgență inițială, Ordonanța de Urgență nr.11, MAE 

putea să intervină în sprijinirea și acordarea asistenței consulare numai în ceea a ce privește 

transportul cetățenilor români către țară și care sunt carantinați pe teritoriul altor state. 

Astfel, domnia sa a mai precizat că, prin acest amendament al art.8, dată fiind și experiența 

consulară a MAE de-alungul celor 3-4 luni de zile, MAE a realizat că este nevoie de o reglementare 

a cadrului legislativ care lasă ministerul să intervină mult mai mult în sprijinul cetățenilor români din 

afara granițelor care traversează situații dificile. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că practic, acest amendament 

reglementează intervenția statului român pe durata oricărei pandemii, epidemii, în sensul în care se 
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pot deconta nu numai transportul către țară, dar să se intervină și pentru asigurarea mijloacelor de 

subzistență. 

În acest context, domnia sa a făcut referire la alimente, medicamente, fiind situații în care, 

după cum a precizat doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman, cetățenii români erau practic 

privați de medicația necesară din cauză că nu mai aveau mijloacele financiare de achiziționare și nu 

se puteau întoarce acasă.  

Totodată, domnia sa a mai precizat că prin acest amendament, MAE lărgește cadrul legal de 

a veni în sprijinul cetățenilor români aflați în situații dificile în afara granițelor, amendamentul fiind 

foarte important, considerându-l benefic pentru toți cetățenii români care traversează situații dificile în 

condițiile în care sunt în afara granițelor țării și se întâmplă o epidemie, în condițiile în care sunt impuse 

restricții la regimul călătoriilor și nu se mai pot întoarce acasă, acest amendament permițând astfel MAE-ului 

să-i sprijine financiar în acest sens. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că este practic un răspuns așteptat de toții românii 

din afara granițelor țării, în acest context, aducând în atenție că a primit numeroase solicitări pe această temă. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că de fiecare dată când vorbea despre cursele charter organizate 

pentru unii cetățeni români, aceștia se plângeau că nu dispun de resurse financiare pentru a-și plăti transportul, 

în acest context aducând în atenție și cazurile multor badante din Italia care au rămas fără un loc de trai, fiind 

date afară din cauza situației critice pentru întreaga țară. 

În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască de asemenea 

dacă există, sau dacă a fost discutat, pentru că, după cum a precizat domnia sa, s-a uitat și nu a găsit sau poate 

i-a scăpat, dacă există un cuantum anume discutat la nivel de MAE pentru tot acest proces, dacă există pe 

persoană un cuantum discutat sau dacă există procedură în acest sens. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că nu există un cuantum fixat pentru că, în 

general, această asistență este la cerere, deci nu se poate estima cuantumul asistenței pe care MAE îl va 

acorda, neexistând bani alocați apriori pentru acest cont. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că practic, misiunile diplomatice și oficiile consulare semnalează 

aceste situații de urgență, în acest context aducând în atenție cazul unor cetățeni români blocați într-o gară din 

Germania care, după cum a precizat doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman aceștia doreau 

repatrierea,  iar timp de două zile, până când MAE a găsit soluția de repatriere, cetățenii români au trebuit să 

fie sprijiniți cu mâncare, alimente, aceștia refuzând cazarea pentru că nu au vrut să spargă solidaritatea 

grupului. 

Practic, după cum a precizat doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman, misiunile diplomatice 

și oficiile consulare, raportează către centrala MAE aceste situații de urgență. 

În ceea a ce privesc atribuțiile MAE în acest caz, domnia sa a mai precizat că MAE le dă undă verde 

misiunilor diplomatice și oficiilor consulare să intervină în sprijinul cetățenilor români, urmând ca la sfârșitul 
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lunii, situația respectivă să fie raportată la Ministerul Finanțelor Publice pentru a se putea face decontul. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că MAE nu alocă apriori niște bani în 

acest fond  pentru că, deocamdată fiind  la cerere,  nu poate fi estimat cuantumul acestui fond de care MAE ar 

avea nevoie. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a reamintit doamnei secretar de stat Daniela Grigore Gîtman 

de o discuție anterioară referitoare la acoperirea cheltuielilor de cazare în anumite state, acolo unde cetățenii 

români nu pot să se deplaseze și trebuie să rămână pe teritoriul respectiv, domnia sa dorind să cunoască în 

același timp dacă a rămas în vigoare această măsură. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că măsura acoperirii cheltuielilor de 

cazare a rămas în vigoare, cazarea putând fi decontată, nefiind însă discutate baremurile respective, dar în 

curând, probabil că ele vor fi armonizate cu baremul avut ca și cetățenii români, angajați ai statului român în 

momentul în care se deplasează în străinătate. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că aici au avut nevoie de această cazare, mai ales pentru cetățenii 

români, lucrătorii sezonieri din Italia, care la începutul pandemiei au rămas blocați pe teritoriul Italiei și care 

nu au mai putut reveni în țară, ei lucrând în turism,  hotelurile închizându-se și trebuind să se întoarcă acasă. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că patronii italieni i-au susținut prin 

acordarea cazării la hotelurile la care lucrau, dar la un moment dat, aceștia le-au pus în vedere de necesitatea 

revenirii acasă, neexistând practic alte soluții de a-i aduce acasă din cauza restricțiilor de călătorie. 

În acest context, domnia sa a adus în atenția membrilor Comisiei situația studenților români aflați în 

diferite mobilități, făcând referire la studenții Erasmus, cărora, după cum a precizat doamna secretar de stat 

Daniela Grigore Gîtman  li s-a pus în vedere în unele țări să părăsească căminele în care își desfășurau 

activitatea, tot pe fondul suspendării cursurilor universitare; studenți care, trebuiau repatriați și care nu aveau 

mijloacele necesare de a-și închiria o cameră, ca să poată aștepta ca MAE să găsească o soluție de repatriere. 

Legat de acoperirea cheltuielilor de cazare, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat 

că din punct de vedere legal, cazare este permisivă prin acest amendament la art.8. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască care este procedura în sine, în situația în 

care un cetățean român se prezintă la reprezentanța diplomatică sau contactează reprezentanța diplomatică și 

explică situația, mai exact domnia sa a dorit să cunoască care este circuitul. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că, în general, după ce primesc acele 

sesizări sau cereri de asistență, misiunile diplomatice și oficiile consulare au obligația să verifice starea de fapt 

și veridicitatea informațiilor care le sunt puse la dispoziție de acești cetățeni. 

De asemenea, domnia sa a mai precizat că ulterior, aceste cazuri sunt semnalate în centrala MAE spre 

aprobare, MAE trebuind să avizeze foarte rapid aceste cereri în măsura în care și punctul de vedere al misiunii 

diplomatice este de susținere, și intervenind pentru sprijinul acelui cetățean român până când se găsește 

modalitatea de a fi repatriat. 

Doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că acum repatrierea este mult mai simplă 



5/5 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

prin organizarea curselor charter pe care MAE le poate organiza în număr mai mare în ultima perioadă de 

timp, dat fiind că nu mai este obligatorie carantinarea instituționalizată,  rămânând carantinarea la domiciliu și 

atunci se poate vedea că și numărul curselor charter pentru repatriere practic a crescut foarte mult de la 

declanșarea stării de alertă. 

 Domnul președinte Constantin Codreanu a confirmat cele aduse în atenție de doamna secretar de stat 

Daniela Grigore Gîtman, precizând în același timp că a urmărit cu atenție și a și informat cetățenii români din 

afara granițelor țării legat de acest aspect, fiind convins că cetățenii români din afara țării se vor bucura când 

vor auzi aceste soluții de acoperire a costurilor, pentru că mulți dintre aceștia spun că nu au resursele necesare 

sau nu îți pot permite să își achiziționeze un bilet de avion.  

 Din punctul de vedere al domniei sale, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că este un 

demers pe care îl va susține în totalitate, bucurându-se că este pe punctul de a deveni realitate, votând pentru 

avizarea favorabilă a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2020 

pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență 

medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei (PLx279/2020), 

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât 

cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

 

      Epuizându-se punctele înscrise pe Ordinea de Zi, lucrările Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării  din Camera Deputaților din data de 26 mai, au fost declarate închise. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

  

SECRETAR,             SECRETAR, 

Nicolaie-Sebastian Valentin RADU             Dumitru LUPESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      Mona-Valentina Alesandru 
                          consilier parlamentar 


