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Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine 

de zi: 

Dezbaterea şi avizarea 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 – 

sesizare în fond împreună cu Comisiile pentru Apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională şi pentru Drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.  

Pentru susţinerea şi prezentarea proiectului de Lege PL-x 200 au fost invitaţi 

să participe la şedinţa comună a celor trei Comisii, reprezentanţi din partea 

ministerelor implicate. Astfel, din partea Ministerului Afacerilor Externe au fost 

prezenţi : dna Natalia Intotero – secretar de stat, dl. Cosmin Dumitrescu – secretar 

II, dl. Cristian Mihăiescu – secretar III, din partea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor: dl. Cătălin Pătru – director cabinet secretar de stat pentru relaţia cu 

Parlamentul, dl. Ovidiu Simina – consilier al Secretarului de stat pentru relaţia cu 

Parlamentul, dl. Florin Marcu – director general adj., dna Elena Ciocan – director, 

dna Elena Bizadea – consilier juridic, dl. Florin Negoiţă – director adj. al Autorităţii 

naţionale pentru protecţia datelor cu caracter personal, iar din partea Departamentului 

pentru Afaceri Europene din cadrul Guvernului a participat dl. Andrei Popescu – 

subsecretar de stat. 

Proiectul de Lege a fost prezentat de dna Elena Ciocan – director Afaceri 

Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul MAI care a scos în evidenţă următoarele 

idei : România, ca stat membru al Uniunii Europene, are obligaţia de a adopta şi pune 
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în aplicare legislaţia UE, deci şi Regulamentul (CE) nr.2252/2004 al Consiliului din 13 

decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elemente 

biometrice în paşapoartele şi în documentele de călătorie emise de statele membre.  

La art.1, alin. 2 se stipulează că "paşapoartele şi documentele de călătorie includ un 

suport de stocare care conţine o fotografie facială. Statele membre includ şi 

amprentele digitale în formate interoperabile.” Până la 1 ianuarie 2007, conform  

acestui Regulament, statele membre, prin legislaţia naţională, trebuiau să asigure 

cadrul legislativ de implementare al acestuia. Astfel, pe suportul de stocare a datelor 

personale, fotografia facială trebuia implementată în termen de cel mult 18 luni de la 

adoptarea măsurilor prevăzute la art. 2 al Regulamentului – termenul a expirat în 

decembrie 2006 - iar amprentele digitale, în termen de cel mult 36 luni – termenul 

pentru această condiţie va expira în iunie 2009. 

Deja 18 state europene îndeplinesc condiţiile şi pentru implementarea celui  

de-al doilea element – stocarea amprentelor digitale. 

În acelaşi timp, Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului, nr. 207/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 

cetăţenilor români în străinătate îşi produce efectele. Astfel, până în prezent, au fost 

emise 786 paşapoarte electronice într-o staţie pilot, în judeţul Ilfov. 

Până la 1 decembrie 2009, România trebuie să elibereze aceste paşapoarte 

electronice cu date biometrice, pentru toţi cetăţenii ei. 

Doamna secretar de stat Natalia Intotero, prin luarea de poziţie, a subliniat 

necesitatea alinierii României la legislaţia Uniunii Europene, motivând stocarea 

datelor biometrice în documentele de călătorie, pentru autenticitatea acestora, cu 

păstrarea confidenţialităţii datelor personale. Amendamentul susţinut de MAE este 

acela ca valabilitatea paşapoartelor temporare să se poată mări pe durata unui an. 

Dintre statele membre UE, doar Cipru şi Bulgaria nu au implementat încă 

datele biometrice în documentele de călătorie. 

Domnul subsecretar de stat Andrei Popescu a menţionat că nu există temei 

legal pentru care România să nu aplice prevederile Regulamentului (CE) 

nr.2252/2004. De asemenea, nu putem invoca, în susţinerea neaplicării prevederilor 

Regulamentului, un caz similar aparţinând unui alt stat membru UE. 

Printr-o corespondenţă derulată în perioada 2007 – 2008, şi continuând în 

ianuarie 2009, între România şi Comunitatea Europeană, s-a semnalat întârzierea pe 

care România o are în implementarea prevederilor, solicitându-se prelungirea 



termenului de către ţara noastră. Comunitatea Europeană a cerut informaţii privind 

faza în care ne găsim, România fiind obligată să prezinte un calendar clar şi cert, de 

implementare a paşapoartelor cu date biometrice. 

România a întârziat termenul, şi de aceea, într-o primă etapă, Comunitatea 

Europeană a declarat procedura de “infringement.” În cazul în care autorităţile 

române continuă să depăşească termenele asumate pentru implementarea integrală 

a Regulamentului (CE) 2252/2004, Comunitatea Europeană este decisă să 

declanşeze şi cea de-a doua etapă a procedurii de infringement – avizul motivat. 
România are la dispoziţie un interval de 2 luni, pentru a se conforma. În cazul în care 

are loc condamnarea României, acest lucru va duce la obligativitatea de a se 

conforma prevederilor Regulamentului şi la plata cheltuielilor de judecată. Există şi 

riscul unei amendări. Astfel, s-a dat exemplul Greciei, care a fost nevoită să 

transpună rapid prevederile Regulamentului şi să retragă de urgenţă toate 

paşapoartele vechi. Trebuie să nu ajungem în faza avizului motivat.  

Dl. preşedinte de şedinţă, Borbély László, a punctat obligativitatea României 

de a se supune prevederilor europene, ridicând o serie de probleme. Astfel, se pune 

întrebarea dacă acest CIP pe care se stochează datele biometrice este sigur şi datele 

personale sunt cu adevărat, protejate; dacă cei, care din diverse motive (religioase, 

etc.), pot opta pentru alt tip de paşapoarte; în ce stadiu legislativ se găseşte emiterea 

de cărţi de identitate cu date biometrice; dacă este oportună prelungirea termenului 

de valabilitate a paşapoartelor temporare, de la 6 luni la 12 luni. 

Dl. preşedinte Costică Canacheu a menţionat importanţa calităţii de membru 

al UE a României şi necesitatea îndeplinirii tuturor angajamentelor pe care România 

şi le-a asumat. Într-adevăr, trebuie asigurată protecţia  datelor personale stocate şi în 

acest sens, trebuie avut în vedere măsuri suplimentare de siguranţă. 

Dl. preşedinte Nicolae Păun a dorit să menţioneze că nu suntem restricţionaţi 

de timp, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

obţinând o prelungire a termenului de depunere a Raportului la acest proiect de Lege, 

până pe 14 iunie a.c. Domnia sa a subliniat că la Senat nu au avut loc dezbateri pe 

marginea proiectului de Lege, rămânând o serie întreagă de nelămuriri, referitoare la 

datele stocate, modalitatea de înregistrare a acestora, siguranţa datelor, etc. De 

asemenea, a ridicat o problematică deosebită în ceea ce priveşte siguranţa datelor 

stocate între un paşaport simplu electronic şi cel electronic cu date biometrice. 



Propune discutarea cu mare atenţie, a tuturor articolelor proiectului de Lege cât şi a 

amendamentelor formulate la acestea. 

Domnul deputat Sever Voinescu a considerat necesar să înlăture orice fel de 

confuzie menţionând că acest proiect de Lege reglementează tipurile de paşapoarte, 

enumerându-le – paşaport diplomatic, de serviciu, simplu şi simplu temporar, 

neexistând în textul proiectului de Lege, titulatura de paşaport biometric. Totodată, a 

atras atenţia iniţiatorilor că există o serie de inadvertenţe şi ambiguităţi în textul de 

Lege, în ceea ce priveşte denumirea paşapoartelor. De asemenea, a susţinut 

necesitatea stocării electronice a datelor personale, dar, cu garanţia protecţiei 

acestora, iar ceea ce se stochează, ca informaţii personale, să fie conform Legii. A 

propus prevederea unor sancţiuni pentru cazurile de abuzuri. 

Dl. deputat Andras Edler a ridicat problema utilizării tehnicii de radiofrecvenţă, 

care, în opinia sa, nu este sigură din punct de vedere al securităţii persoanei în 

cauză, propunând folosirea unei alte tehnici de stocare – fibră optică şi nu RFD. 

Dl. deputat Mihăiţă Calimente s-a referit la sensibilităţile legate de libertatea 

de conştiinţă. Acesta remarcă faptul că amendamentele propuse de biserica ortodoxă 

română sunt de bun simţ, concluzionând că fiecare individ este liber să decidă 

modalitatea în care alege să trăiască. 

Dl. deputat Alin Popoviciu a subliniat faptul că în actele de identitate ale 

românilor nu există date biometrice, iar acestea trebuie înregistrate manual – 

(înălţime, culoare ochi, etc.). A explicat informaţiile primite de la funcţionarii Direcţiei 

de Paşapoarte, în ceea ce priveşte siguranţa stocării datelor personale. Datele 

stocate pe CIP pot fi citite numai de la 10 cm.depărtare şi doar dacă paşaportul este 

deschis, iar în acest caz, CIP-ul se autodistruge. Menţionând că temerile privind 

protecţia datelor nu sunt întemeiate, propune susţinerea adoptării proiectului de Lege 

ca şi antevorbitorii săi. 

Dl. deputat Doru Frunzulică a amintit celor prezenţi că România, devenind 

stat UE,  a dat posibilitatea cetăţenilor săi de a circula liber în UE, fără viză, pe baza 

paşaportului, sau numai a Cărţii de Identitate. Angajamentele pe care şi le-a asumat 

ca membru UE, pentru a intra în comunitatea ţărilor Schengen, România trebuie să le 

respecte. După 1 ianuarie 2011, nu se va mai putea circula în UE decât cu 

documente de călătorie (Carte de Identitate sau Paşaport), care conţin date 

biometrice. A subliniat problema care de fapt, se ridică, şi anume aceea a amprentării 

cetăţenilor români aflaţi în UE, nu din motive tocmai onorabile. A concluzionat că 



pledează pentru un paşaport - un cetăţean şi obligativitatea eliberării de paşapoarte 

şi pentru minori. 

Dl. deputat Veniamin Blaga şi-a manifestat convingerea că nu cunoaştem 

decât parţial problemele pe care le implică implementarea acestor paşapoarte 

electronice cu date biometrice. După părerea sa, majoritatea populaţiei va folosi, 

pentru a călători în UE, fie Cartea de Identitate, fie paşaportul simplu. Din punct de 

vedere personal, nu crede în necesitatea unor astfel de paşapoarte, menţionând că 

se va abţine de la vot. 

Dl. deputat Doru Vişan consideră că intră în responsabilitatea membrilor 

Parlamentului de a reprezenta corect dorinţele cetăţenilor pe care îi reprezintă şi 

trebuie ca acestora să le fie asigurată protecţia datelor personale. Înţelege că este o 

cerinţă a UE, din familia căreia facem parte, dar trebuie avut în vedere securizarea 

informaţiilor stocate în documentele de călătorie. 

Dl. deputat Marius Dugulescu şi-a  manifestat temerea înceea ce priveşte 

amprentarea a 22 milioane de cetăţeni, ridicând importanţa ce revine membrilor celor 

trei Comisii în luarea unei decizii. A propus ca fiecare deputat să consulte 

comunitatea pe care o reprezintă în ceea ce proiveşte cheestiune dezbătută. 

Dl. deputat  Daniel Oajdea a ridicat problema urgenţei în ceea ce priveşte 

dezbaterea şi adoptarea proiectului de Lege, neînţelegând motivul pentru care 

iniţiatorii, având în vedere importanţa textului proiectului de Lege, au  permis 

strecurarea unor erori grave de redactare. Dacă trebuiau să se organizeze informări 

ale opiniei publice în ceea ce priveşte implicaţia adoptării unui astfel de proiect de 

Lege, cine este responsabil că dezbaterea publică nu a fost reală? Dacă acest 

paşaport electronic cu date biometrice este furat, cum se poate autodistruge CIP-ul? 

Dl. deputat Adrian Scutaru a menţionat că susţine mărirea termenului de 

valabilitate a paşaportului temporar. Ca stat UE avem obligaţia de a implementa 

prevederile Regulamentului, dar, trebuie să asigurăm protecţia datelor personale. 

Propune netergiversarea dezbaterii proiectului de Lege. 

Domnul preşedinte Păun a considerat necesar să intervină din nou, 

menţionând  că  Guvernul anterior trebuia să iniţieze dezbaterea acestei Legi, cu un 

an în urmă.  Este responsabilitatea Guvernului României şi nu a celor prezenţi, în 

calitate de parlamentari, întârzierea în implementarea  prevederilor Regulamentului. 

După expunerile prezentate de domnii deputaţi, doamna director Ciocan a luat 

cuvântul, adresând scuze la adresa negliijenţei în ceea ce priveşte unele formulări din 



textul de Lege, explicând termenii corecţi – paşaport diplomatic şi de serviciu şi 

paşaport simplu – turistic. Paşaportul temporar se referă la durata de valabilitate, 

susţinând mărirea valabilităţii de la 6 luni, la 1 an. Pentru celelalte 3 tipuri de 

paşapoarte cu valabilitatea mai mare de 1 an, susţine introducerea paşapoartelor 

electronice. Răspunzând la o problemă ridicată anterior, dna director a menţionat că 

Legea care reglementează  emiterea Cărţilor de Identitate, votată din 2002, prevede 

ca acestea să conţină, până în 2011,  elemente de siguranţă suplimentare, şi nu 

elemente biometrice.  

Totodată, dna director Ciocan a făcut precizarea că UE pretinde folosirea 

paşapoartelor electronice cu date biometrice de ţările non-membre UE, iar eventualul 

refuz al unor ţări ca România şi Bulgaria – membre UE, ar putea fi invocat de state 

terţe, care nu vor să se alinieze prevederilor Regulamentului. 

În continuare, dna director, ca argument pentru adoptarea proiectului de Lege 

face trimitere la art. 148 din Constituţia României, care stipulează că “Parlamentul, 

Preşedintele României, Guvernul şi Autoritatea Judecătorească garantează aducerea 

la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării” “precum şi celelalte 

reglementări comunitare“. De asemenea, a făcut precizarea că tehnica privind 

stocarea datelor şi citirea lor este prevăzută în două decizii ale CE. Dacă România 

optează pentru o altă tehnică, net superioară, în ceea ce priveşte siguranţa datelor, 

trebuie avută în vedere şi o evaluare a costurilor implicate. 

 CIP-ul folosit este introdus într-o folie în interior, şi protejat cu alte 4 folii 

suplimentare. Deci, se susţine informaţia conform căreia datele stocate pe CIP nu pot 

fi citite decât de la o distanţă de 10 cm. şi numai cu paşaportul deschis. 

Menţionându-se exemplul Franţei, care stochează amprentele  digitale  timp de 

15 ani, DGP a făcut menţiunea că România nu are capacitatea de a stoca aceste 

informaţii şi, mai mult, este ilegal, subliniind încă odată că, începând cu anul 2011 

cetăţenii români nu vor mai putea intra în spaţiu Schengen fără aceste paşapoarte 

electronice cu date biometrice. 

Dl. preşedinte Canacheu a concluzionat că trebuie să adoptăm emiterea de 

paşapoarte electronice cu date biometrice, dar trebuie insistat asupra măsurilor de  

siguranţă  în ceea  ce priveşte datele personale,  trebuie să primim explicaţii clare de 

la  autorităţile de control şi trebuie să acredităm instituţiile ce  stochează aceste date. 

Dl. preşedinte Borbély a propus continuarea dezbaterii, pentru ziua  de 

miercuri,  6 mai  a.c. 



 S-a convenit reluarea lucrărilor Comisiilor pe această temă săptămâna care 

urmează. 

Lucrările şedinţelor Comisiei pentru politică externă din zilele 28-30 aprilie a.c. 

au fost conduse de domnul preşedinte Borbély László, fiind prezenţi 19 deputaţi: 
Borbély László (UDMR), Manuela Mitrea (PSD+PC), Buciuta Ştefan (Minorităţi), 

Popoviciu Alin Augustin Florin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian  

(PD-L), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), 

Edler András György (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (Minorităţi), Moldovan Carmen 

Ileana (PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD+PC), Niculescu-Mizil 

Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile Daniel (PD-L), Popa Daniela 

(PSD+PC), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (PNL), Vişan Gelu (PD-L), 

Voicu Mihai Alexandru (PNL), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L). Absenţi fiind 2 
deputaţi: Rogin Marius (PD-L) şi Năstase Adrian (PSD+PC). 

 

 

    Preşedinte,                 Secretar, 
 
 
               László Borbély                               Popoviciu Alin Augustin Florin 
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