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PROCES-VERBAL 

      al lucrărilor Comisiei din zilele de 23, 24 și 25 octombrie 2018 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

        şi-a desfăşurat lucrările zilele de 23, 24 și 25 octombrie 2018 

 

      La lucrările Comisiei din ziua de 23 octombrie 2018 au participat                

10 deputaţi, din totalul de 15 membri: 

 

           Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte,  Adrian Matei Dobrovie 

(neafiliat) – vicepreşedinte, Ioan Sorin  Roman (PSD) – vicepreşedinte, 

Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Nicolaie Sebastian Valentin Radu 

(PSD) – secretar, Doru Petrişor Coliu (PMP),  Nicolae Georgescu (PSD) și 

Costel Lupaşcu (PSD).  

  

          Au absentat:  

   Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar, Ştefan-Alexandru 

Băişanu (ALDE), Cristian Buican (PNL), Angelica Fădor (PNL), Claudia Gilia 

(PSD), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) și Alexandru-Mihai Voicu (PNL).  

 

   Înlocuiri: 

   Domnul deputat Nicolae-Daniel Popescu (USR) a fost înlocuit de 

domnul deputat Dumitru Lupescu (USR), iar doamna deputat Claudia Gilia 

(PSD) a fost înlocuită de domnul  deputat Ștefan Ovidiu Popa (PSD). 

 

mona.alesandru
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         La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați  din 

partea Inspectoratului General pentru Imigrări din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne au participat doamna Anca Marin – comisar șef, Georgică 

Mihai – comisar șef și Albert Boboc – subinspector, iar din Autorității 

Electorale Permanente au participat domnul Vajda Zsonbor- vicepreședinte și 

doamna Denisa Marcu – Director. 

 

Marți , 23 octombrie 2018 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării     

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23 octombrie 2018, fiind condusă de 

domnul președinte Constantin Codreanu. 

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

continuat cu dezbaterea asupra Propunerii legislative pentru completarea 

alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Plx292/2018), 

inițiator fiind domnul președinte Constantin Codreanu,  Comisia fiind sesizată 

în avizare. 

    În deschiderea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu 

a adus în atenție existența unor noi documente noi în mapa acestei inițiative 

legislative. 

    Astfel, ca urmare a solicitării domnului secretar Sebastian-

Valentin Radu, reprezentanții Societății de Culturală Macedo-Română au pus 

la dispoziția membrilor Comisiei cererile transmise Consiliului Local al 

Sectorului 2, precum și răspunsurile aferente. 

    De asemenea, domnul președinte Constantin Codreanu a adus în 

atenție și faptul că, în cerere este indicată și suma respectivă în valoare de 

470 lei, aceasta reprezentând impozitul pe care Societatea de Culturală 

Macedo-Română îl plătește către Consiliul Local, practic fiind suma pe care ar 

urma ca Societatea să fie scutită de plata impozitului dacă se va adopta 

această inițiativă legislativă.  

    De asemenea,  domnia sa a menționat că o dată adoptată  

inițiativa legislativă, ar aduce un tratament similar pentru organizațiile non-

guvernamentale care promovează interesele românilor în țară. 
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    În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a 

dat cuvântul domnului secretar Sebastian-Valentin Radu în cazul în care ar 

dori să intervină. 

    Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a precizat că rămâne la 

părerea exprimată în ședința trecută și anume că atât timp cât există o 

prevedere legală care permite Consiliului Local să scutească în totalitate sau 

în parte toate ONG-urile de obligativitatea plății acelor impozite nu vede de ce 

am veni cu modificări. 

    Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că această 

scutire este acordată sediului care aparține organizațiilor minorităților 

naționale. 

    În acest context, domnul deputat Dumitru Lupescu a dorit să 

cunoască dacă Societatea utilizează sediul. 

    Domnul președinte Constantin Codreanu a  răspuns afirmativ,  

aducând în atenție vizita efectuată la acest sediul Societății. 

    Domnul deputat Dumitru Lupescu dorea să cunoască de 

asemenea,  dacă clădirea este închiriată și altor asociații/organizații. 

    Domnul președinte a menționat că nu este închiriată altor 

asociații/organizații. 

    Nelămurirea domnului deputat Dumitru Lupescu a fost și aceea cu 

privire la  concluzia  Consiliului Local al Primăriei Sectorului 2 și anume, că 

Societatea de Cultură Macedo-Română nu utilizează clădirea pentru furnizarea 

de servicii sociale. 

    După cum a precizat domnul deputat Dumitru Lupescu, din 

corespondența purtată între Consiliul Local al Primăriei Sector 2 și Societatea 

de Cultură Macedo-Română,  Consiliul Local al Primăriei Sector 2 precizează 

că nu poate scuti de plata impozitului Societatea pentru că este o entitate de 

drept public, menționând în același timp că în documentele prezentate este 

stipulat că Societatea este societate juridică de drept privat și nu de drept 

public. 

    Nelămurirea domniei sale a fost și în privința instituției sau 

direcției venituri sau bugetul local care stabilește dacă societatea este entitate 
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juridică sau de drept public, precum și dacă instituția sau direcția venituri sau 

bugetul local are calitatea de a stabili acest lucru. 

    Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a subliniat faptul, că în 

urma analizei documentelor primite de la reprezentanții Societății de Cultură 

Macedo –Română a observat că Primăria a făcut o confuzie, argumentând prin 

faptul că există o altă prevedere care permite scutirea de la plata impozitului 

acelora care desfășoară activități sociale. 

               În acest context, domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a 

dorit să aducă în atenție faptul că, și în adresa Consiliului Local al Sectorului 2 

al Municipiului București se face referire la art.456 alin.(2) lit.d în care se 

specifică că Societatea de Cultură Macedo-Română are de plătit un impozit 

lunar de 470 lei. 

            În opinia domniei sale, reprezentanții Societății nu au făcut nici o 

solicitare de scutire de la plata impozitului deși aveau un model de cerere, 

reprezentanții Societății solicitând luarea în discuție a cererii  de scutire de 

impozit pentru perioada funcționării acesteia în spațiu.    

    De asemenea, domnia sa a adus în atenție și faptul că există în 

Codul fiscal posibilitatea acordării scutirii de plată a impozitului totală sau 

parțială pentru toate ONG-urile din România dacă fac dovada Consiliului Local 

că au activități folositoare. 

    Având în vedere de cele relatate, membrii Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării au hotărât continuarea 

dezbaterilor în ședința următoare. 

       Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării a continuat cu dezbaterea asupra Propunerii legislative pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi 

detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (Plx 

494/2018),  inițiatori fiind  domnul președinte Constantin Codreanu  și 

domnul deputat Petru Movilă,  Comisia fiind sesizată în avizare. 

    Propunerea legislativă are ca obiect completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2014 privind  încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe 

teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative 
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privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările 

ulterioare. 

    În continuare dezbaterii inițiativei legislative, domnul președinte 

Constantin Codreanu a dat cuvântul domnului deputat Nicolae Georgescu 

pentru a prezentat pe scurt prevederile inițiativei legislative, precum și 

amendamentele inițiate de domnia sa.  

    Astfel, în scurta prezentare, domnul deputat Nicolae Georgescu a 

adus în atenție  modificarea articolul 3 alineatul (2) din Ordonanța Guvernului 

nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 

României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 

regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 640 

din 30.08.2014, prin introducerea a două noi amendamente astfel, după litera 

l) se introduc două noi litere, lit. m) și n). 

         Conform celor menționate de domnia sa, unul din amendamente 

prevede străinii, care sunt cetățeni ai Republicii Moldova încadrați în muncă 

pe teritoriul României ca lucrători definiți la art. 2, alin. 1, lit. e) - k), iar 

următorul amendament face referire la străinii, din categoria celor definiți la 

art. (2), alin. a) ai Legii 299/2007, ai statelor în care există comunități ce 

depășesc peste 100.000 de persoane, menționând statele,  încadrați în muncă 

pe teritoriul României ca lucrători definiți la art. 2, alin. 1, lit. e) - k).   

        În scurta prezentare, domnul deputat Nicolae Georgescu a 

precizat că prin introducerea celor două litere, respectiv lit. m) și n), se 

clarifică faptul că străinii la care se face referire nu trebuie să dețină 

concomitent cel puțin două cetățenii, reprezentând categorii diferite de 

străini, determinând căror tipuri de lucrători se adresează prin raportare la 

definițiile din cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 25/2014, clarificându-se în 

același timp sintagma etnici români și comunități istorice semnificative. 

 Revenind la enumerarea țărilor, domnul deputat Dumitru Lupescu  

dorea să cunoască dacă se referă la toate țările, ori se lasă în forma 

prezentată, sau dacă nu ar fi bine să se introducă și celelalte țări. 

    Domnul deputat Nicolae Georgescu a menționat că aceste cifre 

sunt fluctuante, populația crescând și scăzând.  
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  Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a propus ca litera  n)  

să prevadă străinii, din categoria celor definiți la art. (2), alin. a) ai Legii 

299/2007, ai statelor în care există comunități ce depășesc 100.000, fără a fi 

menționate țările.  

  Nelămurirea doamnei comisar șef Anca Marin a fost legată de 

certificarea comunităților de români, precum și la modul de dovedire a 

membrilor acestora din comunitate. 

  În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a 

precizat că certificarea se face în funcție de cetățenia fiecărei persoane în 

parte. 

  Domnul deputat Nicolae Georgescu a menționat că aceasta este o 

întrebare care se pune în mod constant, veșnica problemă dacă sunt sau nu 

oportunități care se asociază comunității pentru a obține anumite avantaje. 

  Doamna comisar șef Anca Marin a insistat asupra autorității care 

este în măsură să certifice comunitatea de români. 

  Domnul deputat Nicolae Georgescu a precizat că în statele 

respective sunt organizații. 

  În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a 

precizat că aceeași întrebare se poate adresa atunci când se vorbește de 

Legea 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. 

  Doamna Anca Marin a menționat ca și în ședința trecută, că și-ar 

dori să funcționeze lucrurile. 

  Întrebarea adresată doamnei Anca Marin de către domnul deputat 

Doru-Petrișor Coliu a făcut referire la recunoașterea etnicilor români de către 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în a cărei competență intră acești 

etnici români. 

  În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a 

precizat că se ajunge la o problemă veche și care este invocată atunci când se 

vorbește de dobândirea cetățeniei române. 

  Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a adus în atenție asupra 

existenței unui atlas care se afla la Comisie și în care apar zonele în care se 

găsesc comunități de etnici români. 



7/14 

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

e-mail: cromanii@cdep.ro 

    Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a precizat că revine la 

ideea pe care a sugerat-o și în ședința trecută, aceea că etnicii români ar 

trebui să fie vorbitori de limbă română. 

    În acest context, domnul vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie a 

precizat că certificarea etniei în Ungaria se face pe baza recunoașterii 

apartenenței de către persoanele respective. 

    Domnul vicepreședinte Nicolae Velcea a insistat asupra autorității 

care certifică etnia română. 

    În acest context, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a precizat că 

înainte era Departamentul pentru românii de pretutindeni, unde existau 

documente cu zone etnice declarate, dând ca exemplu țări precum Macedonia 

și Bulgaria. 

    Domnul deputat Nicolae Georgescu a precizat că, esența 

amendamentului a fost să se facă diferența clară între ceea ce înseamnă 

cetățeanul străin, precum și să le dea posibilitatea românilor din comunitățile 

istorice să aibă acces mult mai ușor pe piața muncii în România. 

    Doamna Anca Marin a dorit să sublinieze că Ministerul Afacerilor 

Interne (MAI) nu are atribuție de certificare a etniei. 

    Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu dorea să știe dacă, în 

cazul în care vine pe piața muncii din România un etnic ucrainean, dar care 

nu este vorbitor de limbă română,  cu ce prejudiciază statul, precum și de ce 

nu i se dă voie să vină,  având în vedere că România are nevoie mare de forță 

de muncă. 

    În acest context, doamna Anca Marin a revenit la PLx 423/2018 în 

care au fost incluse 82 de amendamente referitoare la facilitarea accesului pe 

piața forței de muncă, precizând în același timp că aceste amendamente sunt 

menite să relaxeze aceste condiții. 

    În ceea ce privește autoritatea care certifică etnia, domnia sa a 

precizat că din punct de vedere al Ordonanței nr.194 este cetățean străin. 

    De asemenea, doamna Anca Marin a precizat că singura 

autoritate care are calitatea de a certifica etnia română este Autoritatea 

Națională pentru Cetățenie (ANC), etnicii români având posibilitatea de a-și 

dobândi cetățenia română.  
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    Domnul vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie dorea să știe dacă 

există o comunicare între MAI si ANC. 

    În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, 

deputații prezenți la lucrări au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a inițiativei legislative cu două amendamente admise prezentat în 

anexă. 

    Ședința Comisiei a continuat cu dezbaterea asupra Propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul 

prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 

pentru alegerea Preşedintelui României (Plx 509/2018). Inițiatorul inițiativei 

legislative fiind domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie, vicepreședinte al 

Comisiei. 

    Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.288/2015, a Legii nr.208/2015 şi a Legii nr.370/2004, 

în sensul îmbunătăţirii procedurii de vot prin corespondenţă, prin extinderea 

ei la alegerile prezidenţiale şi la alegătorii din ţară care nu se pot prezenta la 

secţia de votare în ziua alegerilor, prin asigurarea transparenţei mecanismului 

de vot şi a securităţii acestuia, prin înfiinţarea unor birouri electorale dedicate 

doar acestei modalităţi de vot, precum şi prin corelarea termenelor şi a 

dispoziţiilor din cele trei legi. 

    În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dat 

cuvântul domnului vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie în susținerea 

inițiativei legislative în calitate de inițiator. 

    În scurta prezentare, domnia sa a precizat că este vorba de un 

proiect pe care l-a inițiat, de extindere și îmbunătățire a votului prin 

corespondență. 

         După cum a menționat domnul vicepreședinte Matei-Adrian 

Dobrovie, a precizat că această procedură de vot a fost aplicată pentru prima 
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dată la alegerile parlamentare din decembrie 2016, în opinia domniei sale 

având un mare potențial. 

  După cum a menționat domnia sa, prin această inițiativă 

legislativă a propus extinderea votului la mai multe tipuri de alegeri, nu doar 

la parlamentare pentru cetățenii din străinătate, ci să fie și pentru cetățenii 

din țară pentru a putea opta prin votul prin corespondență și de asemenea să 

se extindă și la alegerile prezidențiale. 

  Domnul vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie a dorit să precizeze 

că prin această inițiativă legislativă se elimină anumite bariere și costuri de 

timp, precum și probleme de bani. 

  În acest context, domnia sa exemplificând problemele apărute la 

secțiile de votare, cozile mari, precum și cetățenii români care se deplasau la 

mii de km să găsească un consulat sau ambasadă la alegerile trecute. 

    Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu dorea să știe dacă probleme 

mai sus menționate se referă la diasporă sau în țară. 

    Domnul vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie a menționat că,  

potrivit Curții Constituționale nu este o problemă să se extindă votul și în țară 

pentru că, evident, se poate întâmpla situația ca cetățenii dintr-o localitate să 

nu fie acolo. 

    După cum a mai menționat domnia sa, se cunoaște că în 

momentul alegerilor, cetățenii nu sunt acolo, ei oricum încadrându-se într-o 

anumită perioadă de timp, fac o solicitare de înscriere în registrul electoral cu 

opțiunea votul prin corespondență și dau o adresă de corespondență. 

    În ceea ce privește alegătorii care până acum votau doar cu 

reședința în străinătate sau cu domiciliul în țară, conform Curții 

Constituționale pot vota în țară, aceasta însemnând că acești alegători pot 

alege să voteze fie pentru circumscripția electorală 43 diaspora, însemnând 2 

senatori și 4 deputați fie pentru circumscripția din țară aferentă domiciliului 

lor. 

         Conform celor precizate de domnul vicepreședinte Matei-Adrian 

Dobrovie, prin aceste amendamente  a avut  în vedere faptul că diaspora este 

inechitabil reprezentată, iar norma de reprezentare nu se respectă raportat la 
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numărul real de români din străinătate, poate la câteva milioane, neexistând 

date exacte. 

     În susținerea celor prezentate, domnia sa a menționat că aceste 

prevederi sunt menite să ocolească bariera tipică, introducându-se un birou 

general pentru votul prin corespondență, care supervizează  toată activitatea 

prin corespondență, colaborează cu Poșta Română și Autoritatea Electorală 

Permanentă(AEP) și astfel se asigură că acest vot specific este mai bine 

organizat și nu este pus în același loc cu votul convențional. 

        În acest context, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a precizat că 

există două probleme: una care ține de faptul că este stipulat inechitabil, iar 

cea de-a doua se referă la votul prin corespondență. Nelămurirea domniei 

sale fiind de cine votează prin corespondență. 

  În opinia domniei sale, dacă s-a hotărât că cei care locuiesc în 

străinătate și Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) se ia după CRDS 

(pașaport simplu electronic pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate),  CRDS-ul 

fiind neconstituțional în lipsa unui act de identitate conform prevederilor legislației 

actuale, nu ar trebui luat în considerație pentru că încalcă drepturile omului. 

  De asemenea, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a subliniat în 

același timp că în lipsa unui act de identitate devine neconstituțional. 

    Ca exemplu domnia sa a menționat că se poate verifica la 

Evidența Populației.  

    În acest context, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a menționat 

că AEP lucrează pe date care nu sunt exacte. Mai exact, CRDS-ul fiind 

neconstituțional în lipsa unui act de identitate, pe de o parte CRDS-ul 

recunoaște faptul că lucrezi în străinătate, iar pe de altă parte se îngrădește 

dreptul de a candida.  

    Mai exact, recunoști că sunt în afară (acel act fiind actul prin care 

mă recunoști că sunt afară), iar pe de altă parte nu îmi dai voie să candidez, 

nu îmi dai voie să îmi aplic un program statal. 

    În acest context, domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a adus 

în atenție și imposibilitatea deschiderii unui cont bancar. 

    Față de cele relatate, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a 

menționat că AEP trebuie să hotărască după ce baze lucrează. 
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         Domnul Vajda Zsonbor, vicepreședinte al Autorității Electorale 

Permanente a adus în atenție că AEP are o listă electorală permanentă pe 

care toată lumea poate să o acceseze, precum și a CRDS-ului care sunt 

600.000 de oameni la ora actuală, AEP neștiind unde sunt, dacă vor să 

candideze sau nu vor să candideze. 

  În acest context aducând în atenție faptul că nu se poate aloca și 

nu se poate aplica algoritmul pentru senatori și deputați pentru acest obiectiv. 

  Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a propus ca în funcție de 

numărul CRDS să se stabilească numărul cetățenilor cu drept de vot.  

                Doamna Denisa Marcu, Director al Autorității Electorale 

Permanente  a precizat că norma de reprezentare nu este aplicabilă pentru 

circumscripția din țară, este aplicabilă pentru circumscripția din străinătate. 

  În acest context domnia sa a menționat că se poate observa          

de-lungul timpului cum a evoluat anexa care stabilește numărul de 

parlamentari. Vor observa că în ceea ce privesc senatorii și deputații pentru 

străinătate, întotdeauna acolo a fost o convenție, neumblându-se pe norma 

de reprezentare. 

    Nelămurirea domnului deputat Doru-Petrișor Coliu a fost legată de 

instituția care stabilește dacă se aplică algoritmul sau nu se aplică algoritmul. 

     Doamna Denisa Marcu, Director al Autorității Electorale 

Permanente  a precizat că legea spune că există o normă de prezentare. Acea 

normă de reprezentare poate fi utilizată, este utilizată și a fost utilizată și în 

țară atunci când s-a stabilit pentru fiecare circumscripție câte mandate de 

senatori și câte mandate de deputați. 

    De asemenea, domnia sa a mai precizat că atunci când s-a stabilit 

acest număr de mandate pentru circumscripția pentru străinătate, nu existau 

date foarte clare asupra numărului de români din străinătate. 

    În privința stabilirii numărului de mandate, doamna Denisa Marcu 

a precizat că Parlamentul stabilește și a stabilit și înainte acest lucru. 

    Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a precizat că este de 

acord cu extinderea votului prin corespondență, dar întâi trebuie rezolvată 

problema identificării acelor persoane (câte sunt, unde locuiesc în 

străinătate). 
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    De asemenea, domnia sa a menționat că speră, ca începând cu 

săptămâna viitoare, să se ajungă la o concluzie de a le permite deținerea 

unor cărți de identitate, cu domiciliul în străinătate și atunci se va avea o 

situație exactă. 

    Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a menționat de 

asemenea că este de acord cu extinderea dreptului la vot în același timp cu 

introducerea obligativității votului. 

    În ceea ce privește obligativitatea, domnul vicepreședinte Matei-

Adrian Dobrovie a menționat că este de discutat. 

    Cu privire la serviciile poștale, domnul Vajda Zsonbor, 

vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente a adus în atenția 

membrilor Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 

faptul că a purtate mai multe runde de discuții cu reprezentanții Poștei 

Române, având ca temă de discuție votul prin corespondență. 

    Conform celor menționate de domnia sa, în opinia 

reprezentanților Poștei Române opțiunea votului prin corespondență ar fi 

benefică, dar în același timp au atras atenția că este un cuțit cu două tăișuri. 

    În ceea ce privesc alegerile prezidențiale, având în vedere timpul 

foarte scurt între cele două tururi, reprezentanții Poștei Române au precizat 

că pentru ei este absolut imposibil să gestioneze această trimitere de scrisori. 

    Problema este când se ajunge la turul 2.  

    În acest context, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a menționat 

ca modalitate trimiterea în plic a informațiilor, cu timbre care se vor aplica pe 

scrisoare, atunci având opțiunea 1 sau opțiunea 2 în funcție de cum s-au 

calificat cei doi care ajung în turul 2. 

    Domnul Vajda Zsonbor, vicepreședinte al Autorității Electorale 

Permanente a adus în atenție de existența sistemului informatic de 

monitorizare a votului dublu, în acest context aducând în atenție propunerea 

domnului deputat Eugen Tomac (Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea  Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României (Plx 

513/2018).  

    În ceea ce privește inițiativa domnului vicepreședinte Matei-

Adrian Dobrovie (Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
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Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi 

completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României (Plx 

509/2018), domnul Vajda Zsonbor a precizat că Autoritatea Electorală 

Permanentă nu susține inițiativa legislativă.  

    De asemenea domnia sa a menționat că trebuie mai multă 

aplecare asupra votului în țară. 

    Revenind la subiectul Poștei Române, domnul vicepreședinte 

Matei-Adrian Dobrovie a adus în atenție faptul că a făcut mai multe solicitări 

de stabilire a unei întrevederi, dar nu a primit nici un răspuns până în 

prezent. 

    Domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să afle care este 

diferența dintre cele două inițiative legislative. 

    Domnul Vajda Zsonbor, vicepreședinte al AEP a precizat că 

domnul deputat Eugen Tomac, prin inițiativa domniei sale a intrat mai mult pe 

partea tehnică, aceea de trimitere a plicurilor, iar inițiativa domnul 

vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie a fost o încercare de armonizare a mai 

multor tipuri de alegeri. 

    În ceea ce privește sistemul informatic de monitorizare domnia sa 

a dorit să clarifice acest lucru. Astfel, acest sistem îți permite în ziua alegerilor 

să vezi cine a votat deja. Și în acest fel, se poate observa dacă alegătorul 

care a votat deja prin corespondență, s-ar duce să mai voteze la o altă secție; 

apare un mesaj și anume „solicitare vot prin corespondență”. 

    Revenind la Plx 513/2018, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu 

propune un amendament care să prevadă ca documentele să fie depuse la 

Consulat, în opinia domniei sale Consulatul având mijloacele necesare. 

    Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării a continuat cu supunerea la vot a Propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin 
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corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 

pentru alegerea Preşedintelui României (Plx 509/2018). Inițiator fiind domnul 

vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie.  

    În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, 

deputații prezenți la lucrări au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a inițiativei legislative. 

    Supunerea la vot a Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea  Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României (Plx 

513/2018), inițiator fiind domnul  deputat Eugen Tomac, l-a reprezentat 

următorul punct al ordinii de zi.  

    Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

    În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, 

deputații prezenți la lucrări au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a inițiativei legislative. 

 

Miercuri , 24 octombrie și Joi, 25 octombrie 2018 

Studiu individual. 

PREȘEDINTE, 

           Constantin CODREANU 
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Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 
 


