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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 25 și 27 iunie 2019 

 

       Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      şi-a desfăşurat lucr ările în zilele de 25 și 27 iunie 2019 

 

                  La lucrările Comisiei din ziua de  25 iunie 2019 au participat 12 deputaţi din totalul de      

17 membri: 

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

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

(USR) – secretar, Nicolaie-Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar, Matei-Adrian Dobrovie (PNL),                        

Doru-Petrişor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Costel Lupaşcu (PSD) și 

Alin-Vasile Văcaru ( PRO EU ).             

  Au absentat: 

  Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE), Cristian Buican (PNL), Claudia Gilia (PSD), Marilen-

Gabriel Pirtea (PNL) și Alexandru-Mihai Voicu (PNL).  

  A participat în calitate de invitat din partea Autorității Electorale Permanente (AEP) 

domnul Zsombor Vajda – vicepreședinte. 

 

Mar ți , 25 iunie 2019      

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

ziua de 25 iunie 2019, fiind condusă de domnul președinte Constantin Codreanu. 

    După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, ședința Comisiei a continuat cu dezbaterea 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2019 privind 

modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri 

pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a 

referendumului național din 26 mai 2019 (PLx 280/2019), Comisia fiind sesizată în avizare, în procedură 

de urgență. 

mona.alesandru
Comisii
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           Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea unor acte normative în materie 

electorală, precum şi reglementarea unor măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România 

în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019. 

  În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul domnului 

Zsombor Vajda, vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente (AEP) pentru a-și exprima punctul de 

vedere asupra acestui proiect de lege. 

  Domnul Zsombor Vajda a precizat că, Proiectul de Lege a fost necesar creării posibilității 

organizării referendumului în același timp cu alegerile europarlamentare. 

  Totodată, domnia sa a mai precizat că,  având în vedere că referendumul a venit peste data 

europarlamentarelor deja stabilită înainte, a trebuit să se dea o Ordonanța de Urgență prin care să se 

faciliteze folosirea SIMPV-ului  pentru  referendum și armonizarea  în așa fel  încât cele două evenimente 

să poată fi organizate simultan. 

  În acest context, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a dorit să cunoască cum se rezolvă 

problema dacă există în același timp și referendum și alt tip de alegeri, aducând de asemenea în atenție că  

în lege, la referendum, este stipulat că programul de vot este până la ora 23:00 

  Domnul Zsombor Vajda a adus în atenție că a fost o dezbatere în acest sens, precizând 

totodată că europarlamentarele au fost alegerile care erau programate și anexa la aceasta a fost 

referendumul, deci, de fiecare dată când referendumul va fi declarat (tocmai pentru că vine ulterior cu 30 de 

zile înainte de ziua votului) el întotdeauna va fi anexă la una dintre alegeri. 

  În acest context, domnia sa a dat ca exemplu referendumurile locale, precizând că au fost 

cazuri  în care s-a dorit organizarea unui referendum local pentru o mai bună gestionare sau a fost organizat 

un referendum pentru familie (cel de la Romanți –Olt, cu schimbarea denumirii). 

  De asemenea, domnul  Zsombor Vajda a mai precizat că de fiecare dată când vor fi alegeri, 

având în vedere specificul alegerilor – generale, locale, prezidențiale sau europarlamentare - care sunt din 

timp anunțate, ele vor veni  întotdeauna ca o anexă la aceasta. 

  Domnul Zsombor Vajda a adus în atenție și faptul că la un moment dat, în pachetul de 

legislativ 302, în Camera Deputaților PLx 427/2018, domnul deputat Marton Arpad a introdus acea 

posibilitate de a nu se organiza referendumul în aceeași perioadă, tocmai pentru a nu avea aceste 

suprapuneri, în acest context menționând și recomandarea Comisiei de la Veneția. 

  După cum a precizat domnia sa, sunt două tipuri diferite de alegeri. Într-una este o 

întrebare și putem să referăm cât dorim pe anumite aspecte, iar cealaltă este o problemă de decizie care 

trebuie gândită și care trebuie să aibă perioadă de reflexie.    

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

au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

  Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a continuat cu 

discuții privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români în străinătate.  
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  Discuțiile au vizat Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români 

(PLx 575/2017). 

 Cu privire la articolul 30 alineatul (1), litera d) al proiectului de lege mai sus menționat 

care stipulează că „minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al 

unei cărţi de identitate, cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte însoţit 

de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă 

persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz,a părintelui căruia i-a fost 

încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur 

autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul 

unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a 

părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la 

efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii 

acesteia, precum şi datele de identitate ale însoţitorului respectiv“, domnul secretar Nicolaie-Sebastian 

Valentin Radu dorea să cunoască legat de declarația părinților, dacă poate să fie și o declarație olografă, 

fără să mai mergi la notar. 

 Părerea domnului deputat Doru-Petrișor Coliu a fost de a nu pune declarația unui părinte 

fiind foarte multe cazuri în care părinții sunt divorțați, celălalt părinte refuzând  să semneze. 

 După cum a precizat domnia sa, se blochează astfel activitatea socio-economică a unei 

persoane, fiind mai bine fără declarație, omul fiind răspunzător în fața legii.   

 Ca exemplu, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a prezentat cazul unor părinți divorțați, 

în care unuia dintre părinți i se dă tutela copilului, iar celălalt îl scoate din țară, cel din urmă fiind 

responsabil de răpire. 

 După cum a precizat domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu, întrebarea 

domniei sale vine pe fondul dorinței de a intra în spațiu Schengen, când se vorbește de liberă circulație, 

adică nu ești întrebat de nimeni la ieșirea din țară de vreun document, cel puțin în spațiul comunitar. 

 Domnul președinte Constantin Codreanu a informat membrii Comisiei asupra stadiului 

Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind 

evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români , menționând în același timp că sesizată 

pe fond este Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

 Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a subliniat că românii din diasporă sunt răspunzători 

inițial în fața legii în țara respectivă, deci prevalează legea din țara respectivă. 

 Totodată, domnia sa a dorit să cunoască dacă mai pot fi depuse amendamente, în acest 

context propunând inițierea unor amendamente din partea Comisiei. 

 Domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a reamintit că reprezentanții Direcției 

pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date (DEPABD) au precizat că nu se mai poate 

lucra pe vechiul proiect de lege, pe vechea structură, pentru că este depășită, doar pe proiectul nou care ar 

trebui teoretic să înglobeze și cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, bugetul fiind 
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încorporat deja în acest proiect de lege.  

                            De asemenea, domnia sa a precizat că trebuie avut grijă ca solicitările membrilor Comisiei 

pentru comunități români să stipuleze că asigură cărți de identitate pentru toți cetățenii români care au 

domiciliu în străinătate. 

            Vizitele de lucru care urmează a le efectua membrii Comisiei pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării,  în a doua sesiune parlamentară, au  reprezentat următorul punct al ordinii 

de zi. 

 Astfel, dintre vizitele de lucru propuse de membrii Comisiei pentru comunitățile de români 

din afara granițelor țării  a se efectua în a doua sesiune parlamentară au fost amintite Ucraina – având în 

vedere situaţia tensionată şi semnalele îngrijorătoare primite de la comunităţile de români din Ucraina și 

Spania - în vederea monitorizării şi gestionării eficiente a problematicii românilor de pretutindeni, a 

consolidării relaţiilor de cooperare pe linie parlamentară dintre Parlamentul României şi Congresul Spaniol, 

a menținerii unei strânse legături cu membri ai comunității de români din Regatul Spaniei, precum și pentru 

promovarea profilul identitar românesc și a sublinia importanța învățării limbii române. 

  În urma epuizării punctelor înscrise pe  Ordinea de Zi, lucrările şedinţei Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării  din data de 25 iunie 2019, au fost declarate închise. 

 

Joi, 27 iunie  2019 

        Studiu individual. 

 

 

     PREȘEDINTE,  

                     Constantin CODREANU 

  

 

 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Nicolaie-Sebastian Valentin RADU Dumitru LUPESCU 

 
 
 
 
 
 

                             Consilier parlamentar, 
                                                                                                                                        Mona-Valentina ALESANDRU 


