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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 09 decembrie 2021 

 

PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 07 - 09 decembrie 2021 

 

În perioada 07 - 09 decembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

 Dezbaterea următoarelor proiecte de Lege:  
 

PLx 274/2021 – Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(6) al art.34 din Legea 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate; 

 
PLx 448/2019 - Proiect de Lege privind decontarea de către statul român a 
procedurilor de repatriere a cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul Uniunii 
Europene. 

 

        În ziua de 08 decembrie 2021, membrii Comisiei pentru politică 
externă s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea proiectelor de 
Lege aflate pe ordinea de zi. 

 În ceea ce privește PLx 274/2021, doamna Cojocariu a declarat că 
proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art.34 alin.(6) din 
Legea nr.248/2005. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa vizează instituirea 
posibilităţii de a-şi păstra cartea de identitate naţională, pentru cetăţenii 
români care şi-au stabilit domiciliul în străinatate, exprimând că Guvernul nu 
susține inițiativa legislative din următoarele considerente: 

- Conform prevederilor art. 86 alin. (1) și (2) din Legea nr. 287/2009    privind 
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cetățenii români au dreptul 
să își stabilească ori să își schimbe, în mod liber, domiciliul sau reședința, în 
țară sau în străinătate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Dacă prin lege 
nu se prevede altfel, o persoana fizică nu poate să aibă în același timp decât 
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un singur domiciliu și o singură reședință, chiar și atunci când deține mai multe 
locuințe. 

Din definiţia legală a domiciliului (art. 87 din Legea nr. 287/2009 și      
art.27 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare) rezultă că stabilitatea 
este trăsătura sa esențială, numai o locuinţă stabilă putând fi principală, în 
timp ce locuința care nu este stabilă poate constitui cel mult reședința 
persoanei fizice. 

- Totodată, prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 97/2005, potrivit cărora dovada adresei de domiciliu a unui cetăţean român 
se face cu actul de identitate, care este reprezentat de cartea de identitate, 
cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de 
identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate 
(conform art. 12 alin. (3) din același act normativ). 

- Cetățenii români care își schimbă domiciliul din România în străinătate, aceia 
au dreptul/posibilitatea (nicidecum obligaţia) de a solicita eliberarea unui 
pașaport românesc cu menționarea statului de domiciliu (conform art. 28 alin. 
(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate). 

- Pe de altă parte, neretragerea actului de identitate (în care este consemnat 
fostul domiciliu, respectiv domiciliul din România) al persoanei care și-a 
schimbat domiciliul din România în străinătate ar genera o situaţie de 
nelegalitate, întrucât persoana ar fi titulara a două acte oficiale ale statului 
român care atestă domicilii diferite, unul în țară, iar altul în străinătate (aceasta 
în condițiile în care, potrivit legislației în vigoare, cetățenii români pot avea un 
singur domiciliu). 

- Pentru exercitarea drepturilor fundamentale, potrivit dispozițiile art. 20 alin. 
(1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, cetăţenilor 
români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România, li se 
poate elibera o carte de identitate provizorie, care are aceeași valoare juridică 
pe care o au cărţile de identitate și poate fi utilizată în relațiile cu instituțiile 
publice sau cu persoane juridice de drept privat din România, care au obligația 
de a o accepta. Mai mult, atributul de identificare a persoanei fizice care o 
individualizează spaţial ar fi afectat de confuzia creată în interpretarea legii 
pentru stabilirea domiciliului persoanei (în România, potrivit cărţii de identitate 
ori în străinătate, potrivit menţiunii din pașaport). 

- Se poate genera o situaţie de fapt contradictorie, în care cetăţenii români își 
stabilesc domiciliul în străinătate, solicitând eliberarea unui pașaport simplu 
electronic ori a unui paşaport simplu temporal cu menționarea țării de domiciliu 
de domiciliu, dar deţin în acelaşi timp și o carte de identitate eliberată de 
autorităţile române în care figurează un domiciliu din România. 

Ca urmare a prezentării realizate de doamna Cojocariu Cristina Mihaela, 
director general adjunct, Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, examinării raportului preliminar al Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și a dezbaterilor, membrii 
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Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui Raport 
comun de respingere pentru  proiectul de Lege - Plx 274/2021. 

Referitor la PLx 448/2019, domnul Filip a susținut că proiectul de lege 
are ca obiect de reglementare stabilirea obligaţiei ca statul român, la cererea 
familiei, să suporte cheltuielile aferente procedurilor de repatriere a cetăţenilor 
români decedaţi pe teritoriul Uniunii Europene care au înregistrat venituri care 
nu depăşesc contravaloarea salariului mediu net, raportat de Institutul 
Naţional de Statistică la momentul decesului, declarând că Guvernul nu susține 
proiectul de Lege din următoarele considerente: 

- promovarea acestei iniţiative legislative ar conduce la o discriminare 
evidentă între cetăţenii români care au decedat pe teritoriul României sau în 
alte ţări decât cele ale Uniunii Europene şi cei decedaţi pe teritoriul Uniunii 
Europene; 

- prin alocarea unor fonduri publice în scopul avut în vedere se poate 
ajunge la situaţii inechitabile în raport cu cetăţenii români domiciliaţi în ţară, 
situaţii care încalcă principiul solidarităţii sociale; 

- atât în cuprinsul propunerii legislative, cât şi în expunerea de motive 
nu sunt prevăzute mijloacele necesare pentru acoperirea sporului de cheltuieli, 
în conformitate cu prevederile art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

În urma prezentării susținute de domnul Bogdan Filip, director general 
în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, examinării raportului preliminar al 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități și a dezbaterilor, membrii Comisiei 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui Raport comun 
suplimentar de respingere pentru proiectul de Lege - PLx 448/2019.  

În zilele de 07 și 09 decembrie 2021, membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 08 decembrie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic și online, un număr de 10 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu 
Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian 
(PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorităţi Naţionale), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți: Balan Ioan 
(PNL) și Predoiu Marian-Cătălin (PNL). 

În zilele de 07 și 09 decembrie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și 
online, un număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean 
Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana 
(PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan 
(PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel 
(PSD).  

 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                  Albișteanu Mihail 


