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     SINTEZA 

        lucrărilor Comisiei din zilele de 30, 31 octombrie 2018 și  

01 noiembrie 2018 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

        şi-a desfăşurat lucrările zilele de 30, 31 octombrie 2018 și  

01 noiembrie 2018 

 

      La lucrările Comisiei din ziua de 30 octombrie 2018 au participat                

9 deputaţi, din totalul de 15 membri: 

 

        Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte,  Adrian Matei Dobrovie 

(neafiliat) – vicepreşedinte, Ioan Sorin  Roman (PSD) – vicepreşedinte, 

Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – 

secretar, Nicolaie Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar, Doru Petrişor 

Coliu (PMP),  Nicolae Georgescu (PSD) și Costel Lupaşcu (PSD).  

  

          Au absentat:  

   Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE), Cristian Buican (PNL), Angelica 

Fădor (PNL), Claudia Gilia (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) și Alexandru-

Mihai Voicu (PNL).  

 

    

mona.alesandru
CD
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         La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați  din 

partea Ministerului Afacerilor Interne-Direcția Generală de Pașapoarte a 

participat domnii Mirel Toancă-comisar șef, din partea  Direcției pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a participat domnul 

Cătălin-Aurel Giulescu-comisar șef, din partea Centrului Național de 

Pașapoarte diplomatice au participat doamnele Oana Gheorghiu – șef serviciu 

și Oana Duma –consilier, din partea Ministerului Afacerilor Externe a participat 

domnul Pietro Pavoni-ministru consilier, iar din partea Societății de Cultură 

Macedo-Română a participat domnul Emil Tîrcomnicu –Secretar general. 

 

Marți , 30 octombrie 2018 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării     

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 30 octombrie 2018, fiind condusă de 

domnul președinte Constantin Codreanu. 

                 După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, ședința Comisiei 

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a continuat cu 

dezbaterile cu privire la problemele și termenele de eliberare a pașapoartelor 

electronice și a cărților de identitate ale cetățenilor români din afara granițelor 

țării. 

         Pașapoartele CRDS (paşaport simplu electronic pentru cetăţeni români 

cu domiciliul în străinătate) au fost printre subiectele abordate de membrii 

Comisiei. 

    Astfel, în deschiderea ședinței, domnul președinte Constantin 

Codreanu a dat cuvântul domnului vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie. 

    În acest context, domnul vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie 

dorea să știe dacă și minorii primesc pașaport CRDS. 

    Domnul comisar șef Mirel Toancă a precizat că și minori primesc 

pașapoarte CRDS, inclusiv copiii de 2 luni și 3 luni de zile.  

    Un alt subiect adus în atenție de către domnul vicepreședinte 

Matei-Adrian Dobrovie a fost legat de transmiterea CRDS-urilor la Institutului 

Național de Statistică (INS), mai exact dacă transmit CRDS-urile la INS. 
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    În acest context, domnul comisar șef Mirel Toancă a precizat că la 

INS transmit situația cetățenilor cu drept de vot, nu transmit situația 

cetățenilor până în 18 ani care nu au drept de vot.  

    Domnul Pietro Pavoni, ministru consilier în cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe a precizat că, în acest timp, Italia recunoaște cetățenii 

români cu drept de vot (1.100.000 ) 

    În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a 

menționat că și Germania recunoaște cetățenii români. 

    Domnul Pietro Pavoni a precizat că o reprezentare ne-ar ajuta să 

știm câți cetățeni români cu drept de vot avem în afară, aducând în același 

timp în atenție, faptul că mulți dintre cetățenii românii din afara granițelor 

țării nu se înregistrează. 

    De asemenea, domnia sa a mai adus în atenție că, din experiență 

proprie, la votarea la prezidențiale trecute,  90% din cetățeni au votat cu cărți 

de identitate românești, cu domiciliul în afară. 

    Domnul deputat Nicolae Georgescu a precizat că nu pot să forțeze 

cetățenii românii din afară să voteze. 

    În acest context, domnul Pietro Pavoni a precizat că este și greu 

să îți dimensionezi secțiile de votare pentru că 380.000 care au votat la 

alegerile prezidențiale în anul 2014 votaseră în 2008, practic 147.000 în toată 

lumea. 

    Nelămurirea domniei sale a fost legată de exercițiul următor, dacă 

o să voteze 700.000, cum o să se dimensioneze, dimensionarea realizându-se 

prin deschiderea unor secții de votare? 

    De asemenea domnul Pietro Pavoni a adus în atenție că, cozile 

vor  continua să fie. 

    În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a 

precizat că soluția este votul electronic. 

    Domnul Pietro Pavoni a menționat ca soluție votul prin 

corespondență. 

    Revenind la CRDS-uri, domnul vicepreședinte Matei-Adrian 

Dobrovie dorea să cunoască dacă se actualizează CRDS-urile posesorilor de 
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CRDS-uri, precum și instituția cu care colaborează pentru actualizarea bazelor 

de date. 

    Domnul Mirel Toancă a precizat că pot face actualizarea zilnic 

având obligația în baza unui protocol încheiat între Ministerul Afacerilor 

Interne (MAI) și Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) să comunice aceste 

date trimistrial sau ori de câte ori esete nevoie în cazul alegerilor. 

    Domnul vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie dorea să cunoască 

instituția cu care colaborează pentru actualizarea bazelor de date.  

    Domnul comisar șef Mirel Toancă a precizat că se colaborează cu 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și cu Institutul Național de Statistică 

(INS). 

    În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu dorea 

să cunoască dacă MAI colaborează și cu MAE. 

    Doamna Oana Gheorghiu – șef serviciu în cadrul Centrului 

Național de Pașapoarte diplomatice a precizat că preiau cererile de la 

misiunile diplomatice și le livrează în aceeași bază de date a MAI. 

    În vederea clarificării, domnul Mirel Toancă a precizat  că au o 

bază de date comună cu Ministerul Afacerilor Externe, dar cine gestionează 

această bază de date este Ministerul Afacerilor Interne.  

    Domnul vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie dorea să cunoască 

care este procedura. 

    Doamna Oana Gheorghiu a dorit să aducă în atenție faptul că 

cererile se pot prelua la misiunile diplomatice dar se pot prelua și în țară, 

existând principiul că cetățeanul își poate stabili în mod liber domiciliul sau 

reședința. 

    În ceea ce privește procedura, domnia sa a precizat că solicitările 

se pot prelua la misiunile diplomatice, se trimit prin sistem informatic în țară 

la serviciile publice unde își au domiciliul, precizând în același timp că s-a mai 

schimbat componența. 

    În acest context, domnul comisar șef Mirel Toancă a menționat că 

Serviciul Pașapoarte face verificările necesare după care le aprobă, se intră 

într-un proces de personalizare (în acest context fiind vorba de pașapoartele 
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electronice), după care se trimit prin MAE, MAE trimițând prin curier la 

misiunile diplomatice. 

    În ceea ce privesc pașapoartele temporare, pentru cetățenii din 

afară, doamna Oana Gheorghiu a precizat că unele se pot confecționa direct 

la misiunile diplomatice, unele se pot confecționa în România. 

    Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu dorea să cunoască de ce se ia 

în calcul doar pașapoartele CRDS. 

    De asemenea, domnia sa a dus în atenție faptul că prin CRDS 

cetățeanul nu poate candida, acesta fiind argumentul, dar tocmai documentul 

care poate să demonstreze că locuiește în străinătate interzice dreptul de a 

candida. 

    Cu privire la reprezentare, domnul vicepreședinte Matei-Adrian 

Dobrovie dorea să cunoască dacă reprezentarea se consideră pentru toată 

populația, inclusiv copiii. 

    Domnul Mirel Toancă a precizat că reprezentarea se face pentru 

toată populația, nefiind incluși copiii.  

    În acest context, domnia sa a dorit să clarifice că, Ministerul 

Afacerilor Interne trimite către INS trimestrial situația cetățenilor români cu 

domiciliul în străinătate, situație care cuprinde și minorii, iar când trimit la 

Autoritatea Electorală Permanentă, trimit situația cetățenilor români cu drept 

de vot, fără minori. 

           De asemenea, domnul Mirel Toancă a mai precizat că pentru un 

copil de 14 ani, singurul act de identitate este pașaportul. 

    În acest context, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a precizat că 

pașaportul este un document de călătorie, iar în momentul în care ai doar 

pașaportul CRDS nu mai o adresă. 

    Domnia sa a mai precizat că, consideră CRDS-ul un pașaport 

foarte bun, dar în lipsa unui buletin cu domiciliul în străinătate, devine 

neconstituțional.  

    În acest context, domnul Pietro Pavoni  a precizat că pașaportul 

atestă domiciliul sau reședința. 

    Un alt subiect adus în atenție de către domnul secretar Nicolae-

Daniel Popescu a fost legat de consulat pe site. 
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    Domnul secretar Nicolae-Daniel Popescu a dus în atenția cazul 

unor cetățeni români din Franța, care au încercat să se programeze. 

    Domnia sa dorea să cunoască dacă se înregistrează situațiile în 

cazul în care sistemul nu funcționează sau apar erori. 

    Domnul secretar Nicolae-Daniel Popescu a adus în atenție faptul 

că cetățenii români s-au înregistrat cu certitudine în sistem, au primit număr 

de înregistrare, au primit și confirmare prin email, însă din sistemul respectiv 

au dispărut solicitările, documentele, etc. 

    Doamna Oana Gheorghiu a precizat că au mai fost ceva erori 

semnalate și ca orice sistem informatic mai apar erori, dar de regulă, de la 

caz la caz se soluționează. 

    De asemenea, domnia sa a informat că,  afară de acest sistem de 

programare mai este un centru de contact și suport pentru cetățenii români 

din străinătate, unde se răspunde la telefon continuu, deci dacă există erori 

sunt primii care le semnalează, putându-se intra în contact cu ei prin altă 

modalitate. 

    Având în vedere cele semnalate de către domnul secretar Nicolae-

Daniel Popescu, doamna Oana Gheorghiu a precizat că dacă va primi numărul 

de solicitare se poate verifica ce s-a întâmplat și când anume este 

programarea, putând retransmite mesajul ca cetățenii să fie asigurați când 

anume este ziua în care urmează să se prezinte. 

    Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a dorit să cunoască 

dacă se vede un impediment de orice fel, pentru că ar dori să înțeleagă care a 

fost principiul care a stat la baza elaborării respectivei prevederi din lege, 

conform căreia, un cetățean dacă își stabilește domiciliul în străinătate trebuie 

să nu mai dețină document de identitate românesc. 

    Nelămurirea domniei sale a fost legată și de introducerea acestei 

prevederi, menționând în același timp că pașaportul este un document de 

călătorie. 

    Domnul Pietro-Pavoni a precizat că pașaportul este document de 

identitate. 

    De asemenea, domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a dorit să 

cunoască de ce un cetățean român cu domiciliul în străinătate nu poate 
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călători pe teritoriul UE ca orice alt cetățean român fără pașaport, precum și 

ce prejudiciu se aduce statului român dacă am o evidență clară a domiciliului 

cetățeanului român în străinătate. 

          Domnia sa a adus în atenție că, sunt „ n” cazuri în care cetățenii  

și-au declarat un domiciliu fictiv în România (menționând că se cunoaște că 

sunt 4 – 5 milioane de români care locuiesc în afara țării) și cu toate acestea 

din datele pe care le deține doar 1 milion sunt posesori de pașaport 

(700.000).  

         Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a precizat că aceasta 

înseamnă că, de fapt, ei au domiciliul în afara granițelor țării, dar nu și-au 

declarat acest domiciliu. 

        Domnia sa revine cu o altă nelămurire legată de trecerea domiciliului 

pe care îl are. 

        Domnul deputat Nicolae Georgescu dorea să cunoască dacă mai 

există astfel de situații în lume în care cetățeanul unei anumite țării să-și 

treacă domiciliul. 

           Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a răspuns afirmativ 

exemplificând Republica Franceză și Ungaria. 

            Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a mai adus în atenție că 

există țări în care nu au document de identitate. 

       În acest context, doamna Oana Gheorghiu a menționat țări precum 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Republica Federală 

Germană. 

       Revenind la trecerea domiciliului în cartea de identitate a cetățenilor 

români cu domiciliul în străinătate, domnul secretar Sebastian-Valentin Radu 

a dorit să cunoască care ar fi problema statului român să treacă în cartea de 

identitate domiciliul pe are îl are cetățeanul.  

       După cum a menționat domnia, să dau voie cetățeanului să circule în 

UE pe baza cărții de identitate, știu unde să îl găsesc în caz de nevoie, știu că 

declarându-și domiciliul într-o țară este înscris pe lista unui medic și 

beneficiază de asigurări medicale, etc. 

      Doamna Oana Gheorghiu dorea să cunoască dacă este informat că pe 

cartea de identitate cetățenii și-ar trece domiciliul din străinătate. 
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      Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a răspuns afirmativ 

aducând în atenție că primește nenumărate solicitări prin care cetățenii 

români din afara doresc declararea domiciliului pe care îl are în țara 

respectivă, dar să beneficieze de carte de identitate ca și ceilalți cetățeni 

români. 

      În susținerea celor menționate anterior de către domnul secretar 

Sebastian-Valentin Radu, domnul secretar Nicolae-Daniel Popescu clarifică 

faptul că, în străinătate, acești cetățeni români care au domiciliul în 

străinătate doresc să își păstreze cartea de identitate românească. 

      În acest context, doamna Oana Gheorghiu a precizat că a crezut că 

cetățenii români din afara granițelor țării vor să își păstreze cartea de 

identitate tocmai pentru a atesta domiciliul din România, pentru că dacă 

mergi la bancă și vrei să faci un credit este mai ușor pentru bancă să ai un 

domiciliu în România. 

    Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu revine cu întrebarea cu ce ar 

prejudicia statului român dacă i-ar da posibilitatea cetățeanului român să își 

declare domiciliul pe care îl are și să i se elibereze o carte de identitate la fel 

ca a noastră, menționând în același timp că putem să obligăm cetățeanul 

român din afara granițelor țării să își declare și o reședință în România. 

     În acest context, domnia sa a precizat că mai există o prevedere 

legală, care din punctul dânsului de vedere este greșită și care limitează 

termenul pentru a-ți declara o reședință la un an de zile. (exemplificând în 

acest context faptul că poate o persoană are mai multe proprietăți și locuiește 

în alta). 

    Întrebarea domnului secretar Sebastian-Valentin Radu este de ce 

trebuie să limiteze cineva la un an de zile, precum și care a fost logica 

legiuitorului. 

    Domnul Cătălin-Aurel Giulescu, comisar șef în cadrul Direcției pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a menționat că 

reședința este definită ca fiind locuință temporară (acolo unde locuiești), iar 

domiciliul este definit ca locul unde locuiești permanent. 
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   Domnia sa a mai precizat că, istoric vorbind, sistemul de evidență  a 

persoanelor a fost gândit să țină evidența persoanelor care au domiciliul sau 

reședința în România, subliniind în același timp că așa este gândit istoric. 

   Domnul Cătălin-Aurel Giulescu a mai adus în atenție că pe 7 noiembrie, 

sistemul național informatic de evidență a persoanelor va împlini 5 ani de 

sustenabilitate. Tehnic în acest moment nu se pot introduce alte domicilii 

deoarece, în momentul în care declari un domiciliu, problema este că trebuie 

să își asume o responsabilitate, a anumită certitudine a informațiilor pe care 

le introduc în sistem.  

   De asemenea, domnia sa a precizat că documentele prezentate trebuie 

să aibă o anumită formă prevăzută de lege, menționând în același timp că,  în 

acest moment reprezentanții Direcției pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date încearcă, studiază să vadă care ar fi 

posibilitatea ca începând de la anul să introducă cartea funciară pentru că au 

constatat în teritoriu persoane care și-au vândut proprietățile, (după care 

stabiliseră nu numai pentru ei), după care vin să declare în fals acea 

proprietate, trezindu-se  după aceea cu litigii. 

   Domnul Cătălin-Aurel Giulescu a mai precizat că totul se bazează pe un 

anumit nivel de certitudine, mecanismul s-a regândit și presupune eliberarea 

cărții de identitate în România doar la un serviciu public comunitar din 

România. 

   În acest context, domnia sa a adus în atenție că aceste servicii publice 

comunitare sunt de două categorii: prima categorie se referă la cele de la 

nivel județean și cea de-a doua categorie fiind cele de la nivel local. 

   Ca exemplu domnia sa a dat funcționarii de la ghișeu care sunt de 

regulă instruiți, ei fiind obișnuiți să lucreze cu proceduri românești (să vadă 

documente românești, să ateste domiciliul  care este în România).  

   Nelămurirea domnului  președinte Constantin Codreanu a fost legată de 

situația în care se vine cu un contract de închiriere în altă limbă, dacă ar fi o 

problemă. 

         Domnul Cătălin-Aurel Giulescu a răspuns afirmativ, precizând că 

ar fi o problemă, aducând în atenție faptul că la starea civilă, actualmente au 

o presiune enormă (înregistrându-se 300 de procuri de la cetățenii români din 
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străinătate) care solicită noi certificate de naștere, căsătorie sau după caz 

deces, procuri care trebuiesc soluționate într-un anumit interval, în termen de 

30 de zile, în acest moment încadrându-se în termen de 60 de zile. 

    Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a confirmat 

corectitudinea celor precizate, dar în același timp a făcut o observație asupra 

unui anumit lucru. 

    A fost plecat în afară, s-a lovit de autorități publice, ceea ce a 

dorit să spună a fost că, în toate aceste țări, principiul care guvernează între 

autoritate și cetățean este al încrederii, menționând că sunt țări precum SUA, 

Germania și Spania unde declarația cetățeanului este suficientă în fața 

autorităților publice, unde nu de multe ori nu trebuie făcută dovada acelui 

domiciliu, ci cetățeanul declară pe propria răspundere că locuiește la o 

anumită adresă.  

    Motivația celor menționate de domnul secretar Sebastian-Valentin 

Radu a fost aceea că, în cazul în care autoritatea publică are să comunice 

ceva cetățeanului, îmi va comunica la adresa pe care cetățeanul a declarat-o. 

    În același timp, domnia sa a precizat că în România de fiecare 

dată când se merge în fața unei autorități publice suntem considerați niște 

infractori de prima dată. Nu se pleacă de la principiul încrederii ci al 

neîncrederii, trebuiesc făcute verificări peste verificări, ștampile, acreditări, 

etc, lucru pe care îl consideră incorect. 

    Totodată, domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a mai precizat 

că în acești ani, se aștepta ca societatea românească să vină și să ia niște 

exemple de bună practică din alte părți. 

    Revenind la definirea domiciliului și a reședinței, domnul deputat 

Doru-Petrișor Coliu a dorit să precizeze că, domiciliul este acolo unde îți 

petreci mai mult de jumătate din an și atunci, românii care locuiesc în 

România practic nu mai au domiciliul în România. 

    De asemenea, domnia sa a mai adus în atenție că nu trebuie să 

vină cu tot felul de acte inventate pentru a dovedi. 

    Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a precizat că toate țările au 

un act de reședință european care poate fi luat ca stas (model), nu trebuie 
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tradus pentru că este scrie acolo. Nu trebuie să își traducă fiecare act și să 

cheltuiască bani cu aceste traduceri. 

    Domnia sa a mai adus în atenție că, în plus, se creează și 

premisele din Italia, se încalcă dreptul internațional, în acest context 

menționând că italienii eliberează buletine cetățenilor români. 

    Din punctul de vedere al domnului deputat Doru-Petrișor Coliu nu 

este foarte bine că cetățenii români au buletin românesc și buletin italian. În 

acest context menționând că se încalcă dreptul internațional și nu poți avea 

două adrese. 

    În ceea ce privește certificatul de înregistrare, domnul comisar șef 

Cătălin-Aurel Giulescu a dorit să clarifice faptul că certificatul de înregistrare 

emis potrivit legislației prin fiecare stat membru, a transpus Directiva 

38/2004, la noi fiind Ordonanța de Urgență 102/2005. 

    De asemenea, domnia sa a adus în atenție că, din experiența 

proprie toate statele membre au un certificat de înregistrare, pentru prima 

perioadă de 5 ani este prevăzută expres în acea Directivă, pentru cea de-a 

doua perioadă de 5 ani este vorba de un document, acele cărți de identitate. 

    În opinia domniei sale este posibil ca statul italian să fi adoptat 

această soluție, ca documentul să fie pentru prima perioadă și pentru a doua 

perioadă, iar ceea ce urmează după 5 ani fiind un document de rezidență 

permanentă. 

    Domnul Cătălin-Aurel Giulescu a precizat că cetățeanul român în 

momentul aderării a dobândit cetățenia europeană, iar dreptul la libera 

circulație  este un drept, nu trebuie în nici un caz dovedit printr-un document, 

doar un atestat că va exercita dreptul la libera circulație. 

    De asemenea, domnia sa a mai precizat că, dreptul este 

preexistent, nu se dobândește. 

    Revenind la sistemul național informatic, domnul Cătălin-Aurel 

Giulescu a adus în atenție că, sistemul acesta, din punct de vedere tehnic,  nu 

permite înregistrarea unui domiciliu. 

    Domnul vicepreședinte Nicolae Velcea a solicitat domnului Cătălin-

Aurel Giulescu să explice ce înseamnă să schimbi sistemul. 
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    În acest context, domnul Cătălin-Aurel Giulescu a precizat că în 

acest moment nu se poate schimba sistemul, aducând în același timp în 

atenție Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români (PLx 585/2017),  care așteaptă în Comisia de 

raport de un an de zile. 

    Domnia sa a adus în atenție că, pe baza acestui Proiect de lege 

urmează să se facă o retehnologizare a sistemului, care să permită nu numai 

retehnologizarea, ci să se adapteze acelor vremuri. 

    În acest context, domnul deputat Nicolae Georgescu a dorit să 

cunoască dacă dincolo de partea tehnică mai există un alt impediment ca,              

într-un buletin emis de autoritățile române, să fie trecut domiciliul altui stat. 

    Domnul Cătălin-Aurel Giulescu a precizat că, în mare măsură 

trebuie să avem un act normativ care să permită acest lucru, menționând în 

același timp că, sistemul așa cum a fost el gândit istoric nu permite o astfel 

de abordare. 

    De asemenea, domnia sa a mai precizat că, pe de o parte trebuie 

venit cu niște studii, în acest context menționând că se realizează niște studii 

și analizează legislația olandeză, belgiană și poloneză. 

    Ca exemplu, domnul comisar șef Cătălin-Aurel Giulescu a adus în 

atenție că potrivit legislației belgiene se face un control la domiciliu. 

    În acest context, domnul vicepreședinte Nicolae Velcea a precizat 

că ar trebui ca deputații să modifice legislația, iar Direcția pentru Evidența 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date programul pentru a permite 

introducerea adreselor. 

    Domnul Cătălin-Aurel Giulescu a adus în atenție că sistemul 

național informatic și-a depășit durata normală de viață, menționând în 

același timp că în acest moment, producătorul a confirmat că nu se mai 

produce. Ca să schimbe acea componentă, producătorul le-a confirmat că nu 

este compatibilă cu celelalte componente. 

    De asemenea, domnia sa precizat că are neapărată nevoie de  

PLx 575/2017 pentru că în spatele acestui proiect de lege urmează o 

retehnologizare. 
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    Domnul Cătălin-Aurel Giulescu a adus în atenția membrilor 

Comisiei asupra căderii de tensiune la sediu care a avut loc în urmă cu 4 zile. 

    În acest context domnia sa a readus în atenție asupra sistemului 

informatic care este la capătul duratei lui de funcționare. 

    Ca să poate face o retehnologizare în momentul în care proiectul 

este adoptat, domnul Cătălin-Aurel Giulescu a precizat că este nevoie de un 

an și jumătate ca să ducă procedură până la capăt și de încă un 1 și jumătate 

ca să emită primul document de identitate, domnia sa menționând în același 

timp că vor avea un impact abea peste 3 ani, atunci putându-se discuta și de 

acel domiciliu. 

    În completarea celor menționate, domnul secretar Nicolae-Daniel 

Popescu a precizat că în România este vorba și de lipsa unui proiect de 

digitalizare a acestor servicii. 

    Pentru a clarifica, domnia sa a precizat că nu trebuie luat sistemul 

cel mai strict, nici cel mai permisiv pentru că se va ajunge în imposibilitate. 

    În scurta intervenție, domnul secretar Nicolae-Daniel Popescu  a 

mai precizat că, cetățenii, lucrătorii de la ghișeu vor trebui să bifeze niște 

elemente și acest lucru constituie 70% din timpul de lucru.  

    În acest context, domnia sa a adus în atenție situația în care 

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date alege 

un sistem mediu ca și complexitate, prin care se acceptă un alt document, nu 

ar trebui să se piardă o oră,  în acea oră putând soluționa 20 – 30 de dosare 

și atunci nu ar mai apare nevoia de supradimensionarea aparatului. 

    Revenind la sistemul de studiu belgian, domnul deputat Nicolae 

Georgescu a solicitat un exemplu al acestui sistem. 

           Domnul Cătălin-Aurel Giulescu a precizat că sistemul belgian 

presupune un registru național intern, iar pentru cetățenii olandezi care își 

exercită dreptul la libera circulație în afara teritoriului Belgiei au obligația de a 

declara la Consulat, în măsura în care rămân mai mult de 15 zile și există un 

registru local.   

    În acest context, domnia sa a adus în atenție asupra existenței 

unui registru local alt tuturor cetățenilor belgieni care îți exercită dreptul la 
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libera circulație la Ambasada României, precizând în același timp că în Belgia 

există niște sancțiuni stricte prevăzute de lege.  

        Domnul Cătălin-Aurel Giulescu a mai adus în atenție că, în urmă 

cu câțiva ani a realizat un studiu care a fost comparat cu un sistem autoritar 

de până în anul 1989 pentru că se dorea o verificare foarte atentă a tuturor 

cetățenilor, precizând în același timp că din această cauză studiul a fost oprit 

pentru că nu a avut susținere. 

    De asemenea, domnia sa a mai adus în atenție că, în acest 

moment nu există o situație clară a tuturor cetățenilor români care îți exercită 

dreptul la libera circulație, menționând în același timp că există doar niște 

statistici culese din anumite zone care la bază au o realitate mai mare sau 

mai mică. 

    Domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă 

s-ar putea expedia pașapoartele prin poștă. 

    Doamna Oana Gheorghiu a precizat că, în cadrul grupurilor de 

lucru la care participă la Bruxelles, Comisia mixtă a insistat asupra a două linii 

directoare pe care le-a emis pentru securizarea documentelor de călătorie. 

                În opinia domniei sale emiterea realizându-se probabil imediat 

după incidentele care au avut loc în Europa, acestea incluzând și procedurile 

de eliberare și prezentare a acestor documente.   

    Domnul comisar șef Cătălin-Aurel Giulescu a adus în atenție faptul 

că, anul acesta, Comisia Europeană a inițiat un proiect de regulament prin 

care cărțile de identitate au și funcția de document de călătorie la nivelul 

Uniunii. 

    În ceea ce privește securizarea, domnia sa a precizat că acele 

documente trebuie să îndeplinească standardele KO5, precizând în același 

timp că, din informațiile primite, negocierile au fost finalizate, dorindu-se 

adoptarea acestui regulament anul viitor, mai exact 15 martie 2019  sau cel 

mai târziu în luna Decembrie anul viitor dacă nu se finalizează negocierile. 

    Domnul Cătălin-Aurel Giulescu a adus în atenție că,  

Regulamentul impune niște condiții de securitate în ceea ce privesc actele de 

identitate națională care au și funcția de document de călătorie, menționând 

în același timp că acest regulament ar putea fi o oportunitate. 



15/17 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

    În acest context, domnul secretar Sebastian-Valentin Radu dorea 

să cunoască dacă PLx 575/2017 este suficient pentru a îndeplini aceste 

condiții. 

    Domnul Cătălin-Aurel Giulescu a răspuns afirmativ, menționând în 

același timp că ar trebui realizat un document intern și anume metodologiile 

de lucru. 

    În acest context, domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a 

propus membrilor Comisiei să se întâlnească pentru a veni cu îmbunătățiri pe 

PL x 575/2018, precum și a ține legătura cu reprezentanții Direcției pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 

    Revenind la subiectul cu privire la pașaport, domnul secretar 

Nicolae-Daniel Popescu a adus în atenție o inițiativă legislativă a domniei sale 

prin care propune ca pașaportul să fie considerat act de identitate și să aibă 

aceeași valoare juridică ca și un buletin. 

    În acest context, doamna Oana Gheorghiu a precizat că în 

momentul de față este precizat expres în Legea 248 din 2005 privind regimul 

liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate că, pașaportul este o 

dovadă a identității cetățeanului. 

    Domnul vicepreședinte Nicolae Velcea dorea să cunoască 

documentul care face dovada identității cetățeanului. 

    Domnul președinte Constantin Codreanu a insistat asupra 

expedierea pașapoartelor prin poștă. 

    Domnul Cătălin-Aurel Giulescu a răspuns afirmativ, precizând că, 

Normele metodologice la Legea 248 din 2005 privind regimul liberei circulaţii 

a cetăţenilor români în străinătate au fost modificate în vara aceasta pentru a 

permite expedierea pașapoartelor la orice adresă indicată în străinătate de 

cetățeanul român. 

    Domnia sa a adus în atenție faptul că, misiunile diplomatice după 

ce primesc pașapoartele de la MAE (dacă persoana a depus cererea pentru 

trimiterea prin poștă), pun pașaportul în plic, după care trimit la adresa 

indicată. 

    Termenele de eliberare a pașapoartelor a fost un alt subiect adus 

în atenție de către domnul secretar Sebastian-Valentin Radu. 
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    Domnia sa dorea să cunoască de ce dacă cetățeanul depune o 

solicitare de obținere a unui pașaport la oficiul consular din Miami,  pașaportul 

se eliberează după 60 de zile, iar dacă depun o solicitare de obținere a unui 

pașaport în România, pașaportul se eliberează în termen de 15 zile. 

    Doamna Oana Gheorghiu a precizat că este vorba de timp. 

    Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a dorit să cunoască de 

ce pașapoartele nu se transmit prin DHL conform normelor metodologice de 

aplicare. 

    În acest context, doamna Oana Gheorghiu a precizat că termele 

care sunt în lege sunt maximale, de obicei eliberându-se mai repede. 

    Ședința Comisiei a continuat cu dezbaterea asupra Propunerii 

legislative pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal (Plx292/2018), inițiator fiind domnul președinte 

Constantin Codreanu,  Comisia fiind sesizată în avizare. 

  Domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul domnului 

Emil Tîrcomnicu, Secretar general al Societății de Cultură Macedo-Română.  

   În scurta intervenție, domnul Emil Țîrcomnicu a readus în atenție 

faptul că, în îndelunga sa existență, Societatea a contribuit la înfiinţarea de 

peste 100 de şcoli şi funcţionarea a zeci de biserici în statele din Balcani, 

ajutând la şcolarizarea elevilor din comunităţile istorice din Grecia, Albania, 

Bulgaria, Macedonia, Serbia. 

    De asemenea, domnia sa a adus în atenție și răspunsul primit de 

la Consiliul Local al Primăriei sectorului 2, prin care i se aduce în atenție că 

Societatea de Cultură Macedo-Română are de plătit un impozit lunar de 470 

lei. 

    În acest context, în urma analizelor documentației primite, 

domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a precizat că, Consiliul Local al 

Primăriei sectorului 2 face o confuzie cu privire la articolele stipulate. Mai 

exact ar trebuie să facă referire la art.456 alin.(1) lit d.  

    Sugestia domnului secretar Sebastian-Valentin Radu este ca 

domnul Emil Tîrcomnicu să solicite o întrevedere cu doamna primar sau 

viceprimar în vederea prezentării și clarificării situației. 



17/17 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

                În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, 

deputații prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a inițiativei legislative. 

    Următorul punct al ordinii de zi l-a constituit supunerea la vot a 

deciziei Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România (USR), de numire a 

domnului deputat Nicolae-Daniel Popescu, secretar al Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării, în funcția de vicepreședinte 

al Comisiei, în locul domnului deputat Matei-Adrian Dobrovie, vicepreședinte 

al Comisiei, conform art.46 alin.(5) și (6) din Regulamentul Camerei 

Deputaților. 

    În urma supunerii la vot, membrii Comisiei pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea 

domnului Nicolae-Daniel Popescu în funcția de vicepreședinte al Comisiei. 

 

 

Miercuri , 31 octombrie și Joi, 01 noiembrie 2018 

Studiu individual. 

 

PREȘEDINTE, 

           Constantin CODREANU 
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