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 C ă t r e  
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea art.17 şi 35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul 
Corpului diplomatic şi consular al României, trimis Comisiei pentru politică cu 
adresa Pl-x 326 din 16 iunie 2014, înregistrat cu nr.4c-13/27. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

       p.   Preşedinte, 
 

 
                   INTOTERO Natalia Elena 
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                                              RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.17 şi 35 din Legea 

nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României 
 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat,cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică externă a 

fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea art.17 şi 35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul 

Corpului diplomatic şi consular al României, trimisă cu adresa nr. Pl-x 326 din 

16 iunie 2014, înregistrată cu nr. 4c-13/27 din 16 iunie 2014. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile 

art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă, 

în şedinţa din 10 iunie 2014. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 

propuneri, conform adresei cu nr. 300/24.03.2014. 

Guvernul României, conform punctului de vedere transmis prin adresa cu 

nr.1103 din 5 iunie 2014, nu susţine adoptarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.17 şi 35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul 

Corpului diplomatic şi consular al României. 



 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a avizat 

favorabil propunerea legislativă în şedinţa din data de 24 iunie 2014, cu majoritate 

de voturi, conform adresei cu  nr. 4c-18/301. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ propunerea 

legislativă în şedinţa din data de 25 iunie 2014, cu unanimitate de voturi, conform 

adresei cu nr. 4c-7/324. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 17 şi 

35 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului Diplomatic şi Consular al 

României.  

Principalele reglementări: 

- introducerea unui nou alineat, alin (11), la art. 17, astfel încât calitatea de 

membru al Corpului diplomatic şi consular al României să poată fi dobândită 

şi de persoana cu reşedinţă în străinătate pentru zona de competenţă a 

misiunii cu îndeplinirea cumulativă a anumitor condiţii; 

- introducerea unui nou alineat, alin (51), la art. 35, în sensul acordării 

posibilităţii membrilor Corpului diplomatic şi consular al României cu 

reşedinţa în străinătate de a-şi prelungi mandatul dacă nu subzistă alte 

condiţii de încetare a misiunii. 

Măsura legislativă propusă la pct. 1 al propunerii legislative creează 

premisele încălcării dispoziţiilor art. 16 din Constituţia României privind egalitatea în 

drepturi. Măsura legislativă vizează dobândirea calităţii de membru al corpului 

diplomatic de către “persoane” şi nu “cetăţeni”, fără a fi îndeplinită cerinţa 

“domiciliului în ţară”, aşa cum dispune textul constituţional. 

De asemenea, Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că “poate ocupa o 

funcţie publică persoana care are cetăţenia şi domiciliul în România”. 

În ceea ce priveşte pct. 2 al propunerii legislative, prin care se propune 

crearea unei categorii de diplomaţi permanenţi în cadrul misiunilor diplomatice din 

străinătate, trebuie menţionat că acesta contravine principiului de bază al calităţii de 

membru al Corpului diplomatic şi consular al României conform căruia “personalul 



 

diplomatic/consular” poate să-şi desfăşoare activitatea în ţară, cât şi în străinătate, 

în funcţie de necesităţile de personal ale MAE, de interesele de politică externă ale 

României. Modificarea duratei misiunii în străinătate poate avea drept rezultat 

consecinţe majore, negative ale mecanismului de trimitere în misiune permanentă. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din data de 11 iunie 2014. 

Au fost prezenţi 24 de deputaţi din totalul de 26 membri ai comisiei. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului 

Afacerilor Externe, domnul Radu Podgorean, secretar de stat.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, un raport de 

respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.17 şi 

35 din Legea nr.269/2003, privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al 

României. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă se încadrează în 

categoria legilor ordinare.  

 

 

 

                p.  PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR, 
 
 
          INTOTERO Natalia Elena                                  TOCUŢ Dan Laurenţiu 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Ozana Rădulescu 


