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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 2 şi 3  decembrie 2014 

 

 

 La lucrările comisiei din ziua de 3 decembrie 2014 au participat                      

14 deputaţi din totalul de 18 membri: 

 

 Mircea Lubanovici (PDL) - preşedinte Mircea-Titus Dobre (PSD) – 

vicepreşedinte, Aurelian Mihai (neafiliat) - secretar, Sorin Teju (PC-PLR) – 

secretar, Mihai Deaconu (PPDD),  Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Maria Grecea 

(PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Niculina Mocioi (PDL), Constantin-Stelian-Emil 

Moţ (PSD), Ninel Peia (PSD), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - 

Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

 Mario-Ernest Caloianu (PSD)- vicepresedinte, Mircea Dolha (PNL) - 

vicepreşedinte,     Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL) şi Adrian Mocanu (PSD)  
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Miercuri,  3 decembrie 2014 

 

         Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 3 decembrie 2014 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele Comisiei.  

  După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi a şedinţei, 

preşedintele Comisiei a informat membrii comisiei cu privire la Propunerea 

legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane 

în sistemul unitar de pensii publice. 

Actualmente, sistemul unitar de pensii publice este reglementat prin Legea 

nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Prin această lege sunt 

stabilite şi categoriile de asiguraţi obligatoriu şi cele de asiguraţi facultativ. În 

legea amintită nu sunt însă cuprinse acele persoane care nu sunt pensionari şi 

nu au fost asigurate în sistemul public de pensii, ceea ce,  în opinia deputatului 

Mircea Lubanovici, duce la o excludere socială a acestora, creând o inegalitate 

de tratament faţă de persoanele asigurate în mod obligatoriu.  

Soluţia legislativă pe care o propune deputatul Mircea Lubanovici, 

preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, se 

referă la posibilitatea persoanelor care nu au fost asigurate în sistemul public de 

pensii de a efectua un stagiu minim de cotizare, care să le permită accesul la o 

categorie de pensii din sistemul public. 

Deputatul Mircea Lubanovici consideră că, prin măsura propusă, se poate  

preveni “supraîncălzirea” bugetului asigurărilor sociale de stat. În acest sens, 

contribuţiile colectate de stat de la categoria de persoane care doresc să acceadă 

în sistemul public de pensii, prin achitarea sumelor corespunzătoare stagiului 

minim de cotizare, vor întări financiar sistemul public de pensii şi vor reduce 

cheltuielile cu asigurările sociale de stat. De asemenea, deputatul Lubanovici 

consideră că pe baza acestei propuneri legislative, care nu necesită fonduri 

pentru implementare, se realizează chiar un aport financiar suplimentar la 

bugetul de stat. 

Şedinţa comisiei a continuat cu prezentarea de către deputatul Mircea 

Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării a Propunerii legislative pentru pentru modificarea şi completarea  



Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate. 

 După cum a menţionat deputatul Mircea Lubanovici, Constituţia României, 

republicată, garantează potrivit art.25, dreptul fundamental al cetăţenilor români 

la libera circulaţie, reglementând totodată şi faptul că, prin lege, se stabilesc 

condiţiile exercitării acestui drept. 

Actul normativ în materie, care în prezent reglementează nu doar regimul 

liberei circulaţii, ci şi tipurile de documente de călătorie, precum şi condiţiile de 

eliberare ale acestora, este Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 

cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare. 

După cum a menţionat deputatul Mircea Lubanovici, potrivit acestei legi, 

tipurile de documente de călătorie sunt: paşaportul diplomatic, paşaportul de 

serviciu, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu electronic, 

paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar şi 

titlul de călătorie, documente pe baza cărora cetăţenii români pot călători în 

străinătate şi care sunt emise cu o durată de valabilitate de 5 ani, respectiv 3 ani 

pentru minorii sub vârsta de 12 ani. 

În ceea ce priveşte durata de valabilitate a paşapoartelor aceasta este 

reglementată diferit în ţările Uniunii Europene, astfel: în Italia, durata de 

valabilitate este de 10 ani peste vârsta de 18 ani; 5 ani între vârstele de 3-18 

ani şi 3 ani sub vârsta de 3 ani; în Franţa, durata de valabilitate este de 10 ani 

peste vârsta de 18 ani; 5 ani sub vârsta de 18 ani; în Germania, durata de 

valabilitate este de 10 ani peste vârsta de 24 ani;   6 ani sub vârsta de 23 ani,  

în timp ce în Spania, durata de valabilitate este de 10 ani peste vârsta  de 30 

ani; 5 ani sub 30 ani şi fără limită peste 70 ani. 

 În acelaşi timp, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82 din 4 decembrie 

2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa 

persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de 

rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 

Economic European rezidenţi în România, reglementează, printre altele, ca 

documente de călătorie, cărţile de identitate - pe baza cărora cetăţenii români 

pot călători în statele membre ale Uniunii Europene - documente care au o 

durată de valabilitate de 10 ani. 

Având în vedere că atât paşaportul, cât şi cartea de identitate sunt 

documente de călătorie a căror valabilitate nu corespunde cu realitatea socială şi 



nevoile cetăţenilor români - România fiind cea mai săracă ţară din U.E., dar 

având valabilitatea actelor menţionate la jumătate faţă de practica celorlalte ţări  

cu democraţii consolidate din UE, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, domnul deputat Mircea Lubanovici a iniţiat 

prezenta lege care modifică valabilitatea paşaportului astfel: 3 ani până la vârsta 

de 12 ani, 5 ani până la vârsta de 18 ani, 10 ani pentru vârste între 18 şi 70 

ani şi fără  nici o limită peste vârsta de 70 ani. Propunerea de modificare a avut 

la bază şi discuţiile purtate cu cetăţenii români din diaspora şi cu cetăţeni din 

ţară, atât în urma audienţelor la Comisie şi birourile parlamentare, cât şi a 

numeroaselor contacte personale ale iniţiatorilor cu aceştia. 

De asemenea, ţinând cont şi de faptul că sunt foarte multe nemulţumiri 

legate de termenul de eliberare a paşapoartelor, care - pentru cele depuse în 

străinătate - este de 90 de zile maxim, deşi în realitate se depăşeşte cu mult 

acest termen, ca, de altfel, şi termenul de eliberare în ţară de 30 de zile, 

deputatul Mircea Lubanovici consideră că, această perioadă poate fi scurtată fără 

să aducă atingere corectitudinii întocmirii şi eliberării paşaportului. 

După o monitorizare atentă şi urmare a numeroaselor probleme ale 

comunităţilor de români din afara graniţelor, deputatul Aurelian Mihai, secretarul 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării aduce în atenţia 

membrilor comisiei solicitarea românilor din diasporă de a exista un dialog între 

Guvern, Preşedinte, Ministerul Afacerilor Externe, respectiv Departamentul 

Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni şi Comisiile parlamantare de 

resort având în vedere problemele comunităţilor de români din diasporă. 

Şedinţa comisiei a continuat cu solicitarea doamnei Prof. Rodica Perciali de 

participare la o viitoare şedinţă a Comisiei şi de punere la dispoziţie a unor 

suporturi şi panouri pentru materialele referitoare la activitatea Muzeului Român 

din SUA pe care aceasta l-a înfiinţat în urmă cu peste 25 de ani, pe care doreşte 

a le prezenta şi pe care ulterior să le poată transfera la alte comisii din cadrul 

Camerei Deputaţilor.  

De asemenea, a fost adusă în atenţia membrilor Comisiei intenţia doamnei 

Perciali, exprimată prin materialul transmis, de a iniţia o serie de plângeri penale,  

şi solicitarea acesteia de a primi sprijinul Comisiei pentru realizarea unor anchete 

în cazul unor oficiali şi angajaţi ai instituţiilor româneşti de resort din străinătate. 

 Având în vedere faptul că Parlamentul este unica autoritatea legiuitoare 

a României, iar atribuţiile Parlamentului includ: atribuţia legislativă - care constă 



în activitatea de elaborare şi emitere a legilor; atribuţii de control parlamentar; 

stabilirea unor linii principale ale dezvoltării societăţii şi ale naţiunii române, prin 

intermediul legilor adoptate, precum şi atribuţii în domeniul politicii externe, 

membrii comisiei au hotărât că solicitarea doamnei Prof. Rodica Perciali nu este 

de compentenţa comisiei, aceasta trebuind a se adresa Ministerului Culturii şi 

Ministerului Afacerilor Externe, respectiv Departamentul Politici pentru Relaţii cu 

Românii de Pretutindeni. 

 

 
 
 

   Joi, 4 decembrie  2014 

 

 Studiu individual 
 

  PREŞEDINTE, 

  Mircea Lubanovici 


