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PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 29 aprilie 2009 

 

Pe data de 29 aprilie 2009, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 

împreună cu Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care a avut pe ordinea de 

zi dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea şi completarea 

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

români în străinătate (PL-x nr.200/2009). 

 La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, un număr de 10 

deputaţi din numărul total de 12 - respectiv domnii deputaţi Nicolae 

Păun, Marius Cristinel Dugulescu, Gigel-Sorinel Ştirbu, Florin 



Postolachi, Sergiu Andon, Lucian Riviş-Tipei, Mircea Lubanovici, 

Mihai Stroe, Varga Attila şi Virgil Pop. Au fost absenţi: domnul 

deputat Dan-Ştefan Motreanu - din Grupul parlamentar al Partidului 

Naţional Liberal - care este chestor şi dl deputat Victor-Viorel Ponta - 

din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, care este 

Ministru pentru Relaţia cu Parlamentul.  

 Şedinţa a fost condusă de dl Borbély László - preşedintele 

Comisiei pentru politică externă. 

La dezbateri au participat - pe lângă reprezentanţii iniţiatorului - 

şi reprezentanţi din partea a peste 12 organizaţii neguvernamentale. 

Din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor au participat dna 

Natalia Elena Intotero - Secretar de stat, dna Elena Ciocan - Directorul 

Direcţiei pentru Afaceri Europene; din partea Direcţiei pentru Afaceri 

Europene din subordinea Guvernului a participat dl Andrei Popescu - 

Director, iar din partea Direcţiei Consulare a Ministerului Afacerilor 

Externe a participat dl Cosmin Dumitrescu. Aceştia au răspuns - în 

cadrul dezbaterilor generale - la întrebările deputaţilor despre 

securitatea datelor personale asigurată de noile paşapoarte electronice 

cu elemente biometrice, despre detaliile tehnice ale implementării 

noilor paşapoarte. 

Deputaţii prezenţi au exprimat - în luările lor de cuvânt - atât 

poziţii pentru adoptarea proiectului de lege în forma care a trecut de 

Senat, cât şi poziţii pentru adoptarea acestuia într-o formă amendată pe 
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baza atât a amendamentelor propuse chiar de către iniţiator, care nu au 

mai fost discutate la Senat, unde proiectul de lege a trecut prin 

aprobare tacită, cât şi a celor provenite de la ONG-urile interesate, 

propuneri de amendare care au fost însuşite de unii deputaţi. 

În final, dezbaterile generale s-au încheiat cu exprimarea opiniei 

unanime că legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.207/2008 - care oricum îşi produce efecte, fără a impieta programul 

de implementare a noilor paşapoarte - trebuie să ţină cont şi de obiecţia 

de conştiinţă religioasă, cetăţenilor care o invocă urmând să le fie 

eliberate paşapoarte simple temporare. În şedinţa viitoare a celor 3 

Comisii reunite urmează să înceapă dezbaterea pe articole a proiectului 

de lege. 
 

PREŞEDINTE 
 

     
                 deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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