
   

 

                                                                                         Bucureşti, 15 octombrie 2019  
                                                                                                                  Nr.4c-21/718 

 
AV IZ 

asupra Proiectului de Lege privind decontarea de c ătre statul român a procedurilor de 
repatriere a cet ăţenilor români deceda ţi  

pe teritoriul Uniunii Europene 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

pentru comunit ățile de români din afara grani țelor țării a fost sesizată, spre dezbatere în 

avizare cu Proiectul de Lege privind decontarea de c ătre statul român a procedurilor de 

repatriere a cet ăţenilor români deceda ţi pe teritoriul Uniunii Europene, trimis prin adresa 

PLx 448/2019 din 09 octombrie 2019 și înregistrat cu nr. 4c-21/ 718 din 09 octombrie 2019. 

 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adopt ă inițiativa legislativă în şedinţa din 

02 octombrie 2019.   

 
Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, 

Camera Deputa ţilor  este Cameră decizional ă. 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării a dezbătut Proiectul de lege mai sus  menționat, în şedinţa din 15 octombrie 

2019.  

 

 Proiectul de lege are 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 
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contravaloarea salariului mediu net, raportat de Institutul Naţional de Statistică la momentul 

decesului. 

 

  Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 

avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu 

nr.385/14.05.2019, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, precum şi punctul de 

vedere al Guvernului care nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

 

             În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 

lucrări au hotărât cu unanimitate  de voturi, avizarea favorabil ă a proiectului de lege, cu 

amendamente admise, prezentate în anexă. 

 
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

       PREȘEDINTE, 

                 Constantin CODREANU 

 

 

 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin  RADU Dumitru LUPESCU  

 
 
 
 
 

 
 Consilier parlamentar, 

    Mona-Valentina ALESANDRU 
 



ANEXĂ 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
la Proiectul de Lege privind decontarea de c ătre statul român a procedurilor de repatriere a cet ăţenilor români deceda ţi pe 

teritoriul Uniunii Europene 
 

 

 
Nr 
crt 

 
PROIECT DE LEGE  

(forma adoptat ă de  Senat)  
 

AMENDAMENTE COMISIE MOTIVAȚIE 

1. 

Art.1 . - Statul român va suporta 
cheltuielile de repatriere a 
cetăţenilor români decedaţi pe 
teritoriul Uniunii Europene, la 
cererea familiei. 

Art.1 - Statul român va suporta 
cheltuielile de repatriere a cetăţenilor 
români decedaţi pe teritoriul altor state , 
la cererea familiei. 

pentru a se evita creare diferențelor, de 
către statul român în suportarea 
cheltuielilor de repatriere a cetățenilor 
români decedați în afara țării. 

2. 

Art.2. - Prevederile prezentei 
legi se aplică doar cetăţenilor 
români care înregistrează 
venituri care nu depăşesc 
contravaloarea salariului mediu 
net, raportat de Institutul 
Naţional de Statistică la 
momentul decesului. 

Art.2 Prevederile prezentei legi se aplică 
doar cetăţenilor români care nu 
înregistrează venituri sau  care 
înregistreaz ă venituri ce  nu  depășesc 
contravaloarea salariului mediu net, 
raportat de Institutul Naţional de 
Statistică în luna  decesului. 

pentru o claritate a textului și îmbunătățire 
a cadrului legislativ în vederea suportării 
de către statul român a cheltuielilor de 
repatriere a cetățenilor români decedați 
în afara țări. 

 
3. 

Art.3. - Ministerul Afacerilor 
Externe şi Ministerul Afacerilor 
Interne vor redacta normele 
metodologice pentru punerea în 
aplicare a acestei legi, în 
maximum 60 de zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe va 
redacta normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a acestei legi, în 
maximum 60 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Se elimin ă Ministerul Afacerilor Interne 
având în vedere că MAI nu are 
competențe cu privire la cetățenii români 
repatriați în urma decesului. 

 


