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CĂTRE 

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, transmis 

cu adresa nr. PLx. 429 din data de 8 octombrie 2019. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice. 

 

    Preşedinte,            Secretar, 
 

 
            Biró Rozália Ibolya                          Mihai Culeafă 

alina.pop
comisii



 

Parlamentul Romqniei 
Camera Deputa]ilor 

 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  
 

București, 30 octombrie 2019 
Nr. 4c-16/31 

 
PLx. 429/2019 

 
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea 

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

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Comisia pentru politică externă a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea 
nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, transmis cu adresa nr. PLx. 429 din data de 8 octombrie 
2019 şi înregistrat cu nr. 4c-16/31 din 9 octombrie 2019. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, 
republicată.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată, în şedinţa din 2 octombrie 2019. 

Consiliului Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 
570/04.07.2019. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a mai avut în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.35 al Legii nr.269/2003 privind Statutul Corpului 
diplomatic şi consular al României, prin reglementarea, în mod expres, prin lege organică, a condiţiilor de trimitere în misiune 
permanentă în străinătate. 

În conformitate cu dispoziţiile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, membrii Comisiei pentru politică externă au examinat proiectul de Lege în şedinţa din 30 octombrie 2019. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Victor Alexandru Micula, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe,  

La lucrările Comisiei pentru politică externă și-au înregistrat prezenţa 16 deputaţi din totalul de 18 membri. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună Plenului 
Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.59/2019 pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu 
amendamentele respinse, redate în Anexa, parte întegrantă din prezentul Raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice. 

 
 

    Preşedinte,            Secretar, 
 

 
             Biró Rozália Ibolya                    Mihai Culeafă 

 



ANEXA 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
crt.  

Text propunere legislativă Amendament propus Motivare 

1 Alin. (4) al Articolului 35 
 
(4) Pot participa la procedura de selecţie, 
cu respectarea prevederilor alin. (2) și (3) 
și a condiţiilor prevăzute de art. 17 alin. 
(1) lit. a)-f) și h), și consilierii pentru 
afaceri europene, angajaţi ai Ministerului 
Afacerilor Externe, precum și funcţionarii 
publici aflaţi în raporturi de serviciu cu 
Ministerul Afacerilor Externe, cu acordarea 
calităţii de membru al Corpului diplomatic 
și consular al României pe perioada 
trimiterii lor în misiune în străinătate cu 
grade diplomatice sau consulare. 
 

Alin. (4) al Articolului 35  
 
(4) Pot participa la procedura de selecţie, cu 
respectarea prevederilor alin. (2) și (3) și a 
condiţiilor prevăzute de art. 17 alin. (1) lit. a)-f) și 
h), consilierii pentru afaceri europene si 
consilierii relatii, angajaţi ai Ministerului 
Afacerilor Externe, pe perioada nedeterminata, 
precum și funcţionarii publici aflaţi în raporturi de 
serviciu cu Ministerul Afacerilor Externe, cu 
acordarea calităţii de membru al Corpului 
diplomatic și consular al României pe perioada 
trimiterii lor în misiune în străinătate cu grade 
diplomatice sau consulare. 
 

 
Nu se susţine 
 
Amendament depus de 
domnul Florin Claudiu 
Roman, deputat PNL 

2 ---- 
 

Articolul 68 se modifica si va avea urmatorul 
continut: 
 
De drepturile prevăzute la art. 24-30, art. 35-
45 și art. 48 beneficiază, după caz, și celelalte 
categorii de personal angajat în Ministerul 
Afacerilor Externe.  
 

Nu se susţine 
 
Amendament depus de 
domnul Florin Claudiu 
Roman, deputat PNL 

3 ---- Dupa articolul 68 se introduce un nou articol art. 
68º 
(1)  La data intrarii in vigoare a prezentei legi, vor  
dobandi calitatea de membru al corpului diplomatic 
si consular, personalul MAE care este: 

Nu se susţine 
 
Amendament depus de 
dl Florin Claudiu 
Roman, deputat PNL 



Nr. 
crt.  

Text propunere legislativă Amendament propus Motivare 

a) angajat trimis în misiune permanentă cu o 
vechime de cel putin 4 ani si care pe 
perioada trimiterii in misiune permanenta in 
strainatate a ocupat si/sau a fost notificat in 
fata autoritatilor straine in functii 
diplomatice sau consulare; 

b) angajat pe perioada nedeterminata, pe 
functii specifice MAE si care prin 
memorandum aprobat de catre ministrul 
afacerilor externe a fost acreditat in fata 
autoritatilor straine in functii diplomatice sau 
consulare, pentru acoperirea necesitatilor de 
personal din schema externa; 

c) incadrarea personalului prevazut la lit a) si 
b) se va realiza prin transformarea posturilor 
si cu incadrarea in numarul maxim de 
posturi prevazut MAE.  
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