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PROCES VERBAL  

al  lucrărilor şedinţelor Comisiei pentru politică externă 

din perioada 9-11 septembrie  2014 

 

În perioada 9 -11 septembrie a.c, Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea următoarelor iniţiative legislative: 

Pl-x 326/2014 – propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.17 şi 
35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României - 
sesizare în fond; 

Pl-x 339/2014  -  propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate – 
sesizare în fond, împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională; 

PL-x 355/2014 – proiect de Lege pentru ratificarea Înţelegerii în domeniul securităţii 
sociale între Guvernul României şi Guvernul Quebecului, semnată la Quebec, la 19 
noiembrie 2013; 

PL-x 356/2014 – proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul între 
Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi 
Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, 
EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007; 

PL-x 357/2014 – proiect de Lege privind ratificarea Memorandumului de Înţelegere 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a 
sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014; 

PL-x 358/2014 – proiect de Lege privind ratificarea Convenţiei Minamata cu privire 
la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 
2013; 

2. Întrevedere cu domnul Titus Corlăţean, ministrul afacerilor externe pe 
probleme de actualitate de politică externă – întâlnire comună cu comisia 
omoloagă de la Senat 
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1. Propunerea legislativă Pl-x 326/2014 are ca obiect de reglementare 

completarea art. 17 şi 35 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului 
Diplomatic şi Consular al României.  

Principalele reglementări: 

- introducerea unui nou alineat, alin (11), la art. 17, astfel încât calitatea de 
membru al Corpului diplomatic şi consular al României să poată fi 
dobândită şi de persoana cu reşedinţă în străinătate, pentru zona de 
competenţă a misiunii, cu îndeplinirea cumulativă a anumitor condiţii; 

- introducerea unui nou alineat, alin (51), la art. 35, în sensul acordării 
posibilităţii membrilor Corpului diplomatic şi consular al României cu 
reşedinţa în străinătate, de a-şi prelungi mandatul dacă nu subzistă alte 
condiţii de încetare a misiunii. 

Măsura legislativă propusă la pct. 1 al propunerii legislative creează 
premisele încălcării dispoziţiilor art. 16 din Constituţia României privind egalitatea în 
drepturi. Măsura legislativă vizează dobândirea calităţii de membru al corpului 
diplomatic de către “persoane” şi nu “cetăţeni”, fără a fi îndeplinită cerinţa 
“domiciliului în ţară”, aşa cum dispune textul constituţional. 

De asemenea, Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că “poate ocupa o 
funcţie publică persoana care are cetăţenia şi domiciliul în România”. 

În ceea ce priveşte pct. 2 al propunerii legislative, prin care se propune 
crearea unei categorii de diplomaţi permanenţi în cadrul misiunilor diplomatice din 
străinătate, trebuie menţionat că acesta contravine principiului de bază al calităţii de 
membru al Corpului diplomatic şi consular al României, conform căruia “personalul 
diplomatic/consular” poate să-şi desfăşoare activitatea în ţară, cât şi în străinătate, 
în funcţie de necesităţile de personal ale MAE, de interesele de politică externă ale 
României. Modificarea duratei misiunii în străinătate poate avea drept rezultat 
consecinţe majore, negative ale mecanismului de trimitere în misiune permanentă. 

Pentru susţinerea şi prezentarea iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi, au 
fost prezenţi la şedinţele Comisiei: domnul Radu Podgorean, secretar de stat în Ministerul 
Afacerilor Externe, doamna Irina Alexe, chestor de poliţie, secretar general adjunct al 
Ministerului Afacerilor Interne şi doamna Adriana Stoinea, şef serviciu în Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Propunerea legislativă Pl-x 339/2014 are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români 
în străinătate, propunându-se următoarele: eliminarea din categoria documentelor de 
călătorie a paşaportului diplomatic electronic, paşaportului de serviciu electronic şi a 
paşaportului simplu temporar; stabilirea termenului de valabilitate a paşapoartelor simple 
la 5 ani; acordarea dreptului de a opta pentru eliberarea paşaportului simplu electronic 
cetăţenilor români care, pe motive personale sau de conştiinţă, nu doresc sa opteze 
pentru obţinerea unui paşaport simplu electronic. 

În urma dezbaterii, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii legislative 
privind modificarea şi completarea Legii nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi redactarea unui raport de 
respingere. 
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În ceea ce priveşte proiectele de Lege dezbătute - PL-x 355/2014, PL-x 356/2014, 

PL-x 357/2014, PL-x 358/2014 -  membrii Comisiei pentru politică externă au decis, în 
unanimitate, avizarea favorabilă a  acestora. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea art.17 şi 35 din Legea nr.269/2003, privind 
Statutul Corpului diplomatic şi consular al României şi redactarea unui raport de 
respingere. 

2. Subiectele dezbătute pe parcursul întrevederii cu domnul ministru Corlăţean au fost: 

 Rezultatele Summitului NATO de la Wales; 

 Relaţia România-Moldova – acţiuni pentru sensibilizarea unor state europene 
pentru integrarea Moldovei în perspectiva europeană. 

În urma prezentării susţinute de domnul ministru Corlăţean, a urmat o sesiune de 
întrebări adresate de parlamentarii prezenţi la reuniune. 

De asemenea, s-a adresat solicitarea de a permanentiza şi de a periodiciza aceste 
întâlniri dintre ministrul afacerilor externe şi cele două comisii de politică externă ale 
Parlamentului. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de doamna Natalia-Elena Intotero, 
vicepreşedinte. 

La şedinţa din 9-11 septembrie a.c. au fost prezenţi 24 de membri ai Comisiei: 
Intotero Natalia-Elena (PSD), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PDL), Petre Roman 
(PNL), Comşa Cornel-George (neafiliat), Tocuţ Dan-Laurenţiu (PC-PLR), dna Anastase 
Roberta Alma (PDL), Anghel Gabriela-Lola (PP-DD), Balan Ioan (PDL), Bot Octavian 
(PC-PLR), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Enea Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ 
Ovidiu-Victor (minorităţi naţionale), Geantă Florian Daniel (neafiliat), Militaru Lucian 
(PDL), Mitrea Manuela (PSD), Nicoară Romeo Florin (PNL), Niculescu-Mizil 
Ştefănescu Tohme Oana (PSD), Nistor Gheorghe-Vlad (PNL), Pârgaru Ion (PC-PLR), 
Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – Marian (PNL), 
Şcheau Ion (PSD), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenţi: Borbély László (UDMR) şi 
Victor-Viorel Ponta (Prim-Ministru). 

 

 

p. Preşedinte,                    Secretar, 

 

 
                  Natalia Elena INTOTERO                    Dan-Laurenţiu TOCUŢ 


