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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

București, 21 aprilie 2022 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 19 - 21 aprilie 2022 

 

În perioada 19 - 21 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfășurat lucrările 
cu următoarea ordine de zi:  

 

 Miercuri, 20 aprilie 2022, ora 14.00, sala Comisiei (ședință mixtă),  
dezbaterea următoarei propuneri legislative:  

Plx 144/2022 - Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind 
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea 
Autorității Electorale Permanente. 

      În ziua de 20 aprilie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă    s-au întrunit, 
atât fizic cât și online, pentru dezbaterea și avizarea inițiativei aflate pe ordinea de zi. 

 Doamna secretar de stat Janina Sitaru a susținut că propunerea legislativă are ca 
obiect de reglementare modificarea Legii nr.208/2015, în sensul prevederii obligativității 
publicării pe site-ul Autorității Electorale Permanente a unei liste cuprinzând sediile secțiilor 
de votare din străinătate, precum și al prevederii posibilității exercitării dreptului de vot la 
secțiile de votare din străinătate, fără ca alegătorii să facă dovada reședinței în străinătate, 
menționând că Guvernul nu susține propunerea legislativă din următoarele considerente: 

- Informațiile privind stabilirea secțiilor de votare în străinătate la fiecare eveniment 
electoral, rațiunile pentru care s-au înființat sau nu secții de votare în anumite localități, 
dificultățile de ordin organizatoric întâmpinate etc. au fost aduse la cunoștință publică în 
cadrul comunicatelor și a conferințelor de presă ale Ministerului Afacerilor Externe, acestea 
regăsindu-se și în rapoartele Autorității Electorale Permanente privind organizarea și 
desfășurarea alegerilor sau referendumurilor, în baza informărilor transmise de MAE, 
rapoarte ce sunt înaintate Parlamentului României și publicate pe site-ul www.roaep.ro.  
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De asemenea, cu ocazia organizării alegerilor în străinătate, pe site-ul AEP sunt publicate 
informații privind cererile de vot la secție, pe țări, formulate de alegători în temeiul art. 
42, alin. (2) din lege, care stau la baza stabilirii sediilor și numărului secțiilor de votare din 
străinătate; 

- Posibilitatea ca orice alegător român care se prezintă la o secție de votare din străinătate 
să fie asimilat unui cetățean român cu reședința în străinătate și să poată vota în baza 
oricărui act de identitate, fără a face dovada reședinței în străinătate, contravine 
principiilor de organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare care stau la baza Legii 
nr. 208/2015, textul propus intrând în conflict cu celelalte articole ale legii, și contravene, 
în același timp, prevederilor Legii fundamentale; 

- Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, actul normativ trebuie să îndeplinească 
anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se și previzibilitatea, ceea ce 
presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis și clar pentru a putea fi aplicat.  

În urma prezentării realizate de doamna secretar de stat în cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe, Janina Sitaru, și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative - Plx 144/2022. 

În zilele de 19 și 21 aprilie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă au avut 
studiu individual.  

La ședința Comisiei din data de 20 aprilie 2022 și-au înregistrat prezența, fizic și 
online, un număr de 13 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni 
(PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu 
Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Badea Iulian-Alexandru (PSD), Barna Ilie-
Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Predoiu 
Marian-Cătălin (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), Tudorache Daniel (PSD).  A fost 
absent domnul Balan Ioan (PNL) – concediu de odihnă. 

În ziua de 19 aprilie 2022 şi-au înregistrat prezența un număr de 13 deputați: Biró 
Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), 
Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian 
(PNL), Badea Iulian-Alexandru (PSD), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), 
Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Toda 
Daniel-Liviu (USR), Tudorache Daniel (PSD). A fost absent domnul Balan Ioan (PNL) 
– concediu de odihnă. 

În ziua de 21 aprilie 2022 şi-au înregistrat prezența un număr de 14 deputați: Biró 
Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), 
Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian 
(PNL), Badea Iulian-Alexandru (PSD),  Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), 
Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Predoiu Marian-
Cătălin (PNL), Toda Daniel-Liviu (USR), Tudorache Daniel (PSD).  
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                     Preşedinte,                Secretar, 

 

                Biró Rozália-Ibolya                                  Albișteanu Mihail�


