
1/5 

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

e-mail: cromanii@cdep.ro 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 
   

  
  

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 19 și 20 iunie 2019 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucr ările în zilele de 19 și 20 iunie  2019  

 

                La lucrările Comisiei din ziua de 19 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).  

   

Miercuri , 19 iunie 2019      

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

ziua de 19 iunie 2019, fiind condusă de domnul președinte Constantin Codreanu. 

    În urma supunerii la vot a ordinii de zi, punctul 4 a devenit punctul 1. 

   Astfel, domnul președinte Constantin Codreanu a informat membrii prezenți asupra 

solicitării membrilor Comisiei pentru legătura cu polonezii în străinătate din Parlamentul Polonez de a avea 

o întrevedere în prima parte a lunii iulie, întrevedere care de altfel nu mai poate avea loc ca urmare a 

schimbării agendei delegației poloneze. 

   Un alt subiect adus în atenție de către domnul președinte Constantin Codreanu, a fost 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.29/2019 privind modificarea şi 

completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea 

alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 
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2019 (PLx 280/2019), proiect intrat recent la Comisie, Comisia fiind sesizată în avizare, în procedură de 

urgență. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a informat membrii Comisiei că 

aceasta inițiativă va intra în dezbatere săptămâna viitoare. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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 sensul 

eficientizării şi ordonării activităţii infrastructurii implicate atât în organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

pentru Parlamentul European cât şi a referendumului naţional, al eliminării eventualelor disfuncţionalităţi 

precum şi al înlăturării vidului de reglementare în ceea ce priveşte desfăşurarea concomitentă a 

operaţiunilor electorale şi referendare. 

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

discuții privind documentele de identitate pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate; 

  În acest context, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a adus în discuție 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), care are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, intervenţiile legislative urmărind adoptarea unor măsuri în sensul 

simplificării şi debirocratizării procedurilor administrative din acest domeniu. 

  Domnul președinte Constantin Codreanu a subliniat că, acest proiect de lege este unul mai 

vechi, care cumva are legătură cu inițiativa domnului deputat Doru-Petrișor Coliu, cu privire la CRDS-uri 

și care a fost blocat la plen. 

  Totodată, domnia sa a mai informat că au fost făcute solicitări din partea unor membrii ai 

Comisiei de reluare a discuțiilor pe acest subiect. 

  Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a adus în atenție că în cadrul acestui proiect de lege 

nu este vorba de cei cu domiciliul în străinătate. 

  În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a subliniat că în proiectul de lege 

mai sus menționat nu este scris că este vorba de cei cu domiciliul în străinătate, dar este scris ca este vorba 

de actele de identitate ale cetățenilor români și care îi vizează pe toți. 

  Cu  privire la inițiativa domnului deputat Doru-Petrișor Coliu, care vizează evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români în străinătate, domnul președinte 

Constantin Codreanu a precizat că, după cum se cunoaște, în urma întrevederilor avute cu reprezentanții 

Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD), explicația acestora a 

fost că inițiativa ar avea legătură cu PLx 575/2017 și că pachetul de modificări vine împreună. 

  Opinia domnului deputat Doru-Petrișor Coliu a fost că PLx 575/2017 nu oferă certitudinea 

că atunci când va fi adoptat va fi luat în considerare domiciliul românilor în diasporă, domnia sa dorind să 

cunoască dacă mai pot fi aduse amendamente, iar în situația în care nu mai pot fi aduse amendamente, cum 

poate fi modificată legea. 
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  Domnul președinte Constantin Codreanu a adus în atenție faptul că pe fond,  sesizată este 

Comisia de administrație publică și amenajarea teritoriului, menționând în același timp că, domnul secretar 

Sebastian-Valentin Radu a insistat pentru revenirea asupra discuțiilor la PLx 575/2017 pentru ca ulterior să 

fie chemați reprezentanții Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date 

(DEPABD) și a le solicita ca modificările realizate prin inițiativa domnului deputat Doru-Petrișor Coliu și a 

amendamentelor domnului secretar Sebastian-Valentin Radu să fie la pachet și supuse adoptării. 

  Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a insistat asupra faptului că nu se menționează despre 

domiciliul în străinătate.  

  În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a explicat că se modifică actele 

de identitate pentru toți cetățenii români, iar miza ar fi ca în aceste modificări să fie stipulate solicitările 

celor din diaspora și să se meargă cu toate modificările împreună, chiar dacă reprezentanții DEPABD susțin 

că nu au bugetul necesar. 

  Revenind la inițiativa domniei sale, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a adus în atenție 

că,  în cadrul întrevederii avute cu  directorul DEPABD s-a discutat despre un buget pentru a crea un câmp 

electronic pentru românii din diasporă, menționând în același timp că, reprezentanților DEPABD nu le 

trebuie un buget în plus, ci un câmp.  

  Domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a adus în atenție că au fost purtate discuții 

cu reprezentanții DEPABD în care s-a informat asupra faptului că legislația nu le permite, iar sistemul a 

depășit durata de viață. 

  În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a adus în atenție că reprezentanții 

DEPABD s-au întors și au informat că nu au o prevedere legală, de aceea domnia sa a precizat că trebuie 

mers cu cele două inițiative împreună. 

  Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a insistat asupra faptului că în PLx 575/2017 ar trebui 

stipulate documentele prin care cetățeanul își atestă domiciliul în străinătate și noul câmp care să fie 

interactiv (românii fiind într-o mobilitate continuă în diasporă), pentru ca cetățenii să poată intra pe site, să 

își scaneze documentele și să le pună cu noul domiciliu, iar reprezentanții DEPABD să le modifice. 

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

discuții privind Congresul Românilor de Pretutindeni, subiect adus în atenție de către domnul președinte 

Constantin Codreanu. 

  În acest context, domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a adus în atenție că, calendarul 

pentru organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni este deja depășit, aflându-ne în luna iunie, 

Congresul nemaiputându-se organiza în acest an. 

  Totodată, domnia sa a mai adus în atenție faptul că, trebuie întrunite cele două Comisii 

pentru a se vota metodologia de organizare a Congresului Românilor de Pretutindeni în ședință comună. 

  Față de cele precizate, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a menționat că nefiind  

prevăzut un buget în sesiunea trecută, Congresul Românilor de Pretutindeni nu poate fi organizat. 
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  În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă Comisia 

poate avea o poziție publică cu privire la organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni.  

  Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a precizat că ar fi bine  Comisia să aibă o poziție 

publică pe Ucraina sau mai bine să întreprindă o vizită de lucru în Ucraina, în zonele unde nu s-a reușit 

efectuarea vizitei de lucru, în acest context fiind menționate zone precum Cernăuți, Donesk, Ismail. 

  De asemenea, domnia sa a dorit să sublinieze importanța acestor vizite de lucru  în Ucraina 

pentru a vedea partea ucraineană că mai există interes din partea română. 

  Având în vedere cele menționate de către domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie, domnul 

președinte Constantin Codreanu i-a propus să redacteze un draft pentru o poziție comună. 

  În acest context, domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a precizat că trebuie avută 

o poziție cât se poate de tranșantă, aducând în atenție o declarație politică văzută vis-a-vis de românii  din 

Serbia, declarație care preciza că dacă sârbii vor să-și păstreze parcursul european și dacă vor sprijin pentru 

aderare , trebuie neapărat să respecte drepturile minorităților și etnicilor români de acolo. 

  Față de cele menționate, domnul președinte Constantin Codreanu a propus efectuarea unei 

vizite  de lucru în Ucraina, în următoarea sesiune parlamentară. 

  Ca vizite de lucru rămase neefectuate, domnul președinte Constantin Codreanu a adus în 

atenție vizitele de lucru din Spania, Ungaria , Ucraina și Republica Moldova.  

  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. 

  Vizite de lucru propuse de domnul deputat Doru-Petrișor Coliu  în a doua sesiune 

parlamentara au fost țări precum Italia și Germania. 

  Votul prin corespondență a fost un alt subiect adus în atenție de către domnul deputat 

Doru-Petrișor Coliu. 

  În acest context, domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a informat asupra răspunsului 

primit de la reprezentanții Poștei Române cu privire la votul prin corespondență.  

  După cum a informat domnia sa, răspunsul reprezentanților Poștei Române a fost,  pentru 

ca legea să fie aplicabilă trebui să fie adoptată cel târziu pe data de 31 iunie a.c pentru a se respecta 

workflow-ul lor de lucru, arătând în același timp toate etapele care trebuie parcurse. 

  Opinia domnului deputat Doru-Petrișor Coliu a fost că votul electronic ar fi cel mai bun 

pentru românii din diaspora, românii fiind într-o mobilitate continuă. 

  În acest context, domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a atras atenția asupra faptului că, 

cetățeanul român lasă o adresă de corespondență care poate fi din țară sau din străinătate. 
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  În privința suplimentării secțiilor de vot, domnia sa a adus în atenție precizările 

reprezentanților MAE care au informat asupra faptului că au fost țări care au refuzat suplimentarea secțiilor 

de vot în instituții care nu sunt ambasade și consulate. 

            Totodată, domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a mai adus în atenție și faptul că 

reprezentanții MAE au mai informat că la următoarele alegeri vor fi probleme având în vedere că unele țări 

nu vor să dea spații decât în sediile ambasadelor și consulatelor. 

  Față de cele relatate de către domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie, domnul deputat 

Doru-Petrișor Coliu a adus în atenție organizarea precară a ultimelor alegeri, menționând în același timp că 

secții de vot  se pot face și în cadrul școlilor. 

  În acest context, domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a adus în atenție un 

exemplu petrecut în UK, la alegerile europarlamentare, unde votarea a avut loc în cadrul unor școli, în 

unele orașe, iar datorită faptului că votarea s-a desfășurat Duminica, iar angajarea de eliberarea a spațiului 

trebuia făcută până luni, școlile nu mai sunt dispuse să ofere spațiu. 

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

comunităţile de români din afara graniţelor ţării  din data de 19 iunie 2019,  au fost declarate închise. 

 

  Joi, 20 iunie 2019 

        Studiu individual. 

 

 

    PREȘEDINTE,  

                  Constantin CODREANU 

 

 

 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Dumitru LUPESCU 

 
 
 
 
 
 
 

                             Consilier parlamentar, 
                                                                                                                                        Mona-Valentina ALESANDRU 


