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PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din ziua de 02 aprilie 2020 

 

    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

și-a desfășurat lucrările în ziua de 02 aprilie 2020 

 

              La lucrările Comisiei au participat 11deputaţi din totalul de 18 membri: 

  Constantin Codreanu (PMP) – președinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – vicepreședinte, 

Nicolae Velcea (PSD) – vicepreședinte, Dumitru Lupescu (USR) – secretar, Nicolaie-Sebastian Valentin 

Radu (PSD) – secretar, Matei-Adrian Dobrovie (PNL), Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu 

(PSD), Claudia Gilia (PSD),  Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) şi Costel Lupașcu (PSD) 

Au absentat: 

  Ioan Sorin Roman (PSD) – vicepreședinte, Ştefan-Alexandru Băișanu (neafiliat), Cristian 

Buican (PNL), Doru-Petrișor Coliu (PMP), Alin-Vasile Văcaru (PRO EU), Mihăiță Vîrză (PSD) şi 

Alexandru-Mihai Voicu (PNL).  

 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării și-a desfășurat lucrările în ziua de 02 

aprilie 2020, fiind condusă de domnul președinte Constantin Codreanu. 

După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, ședința Comisiei a continuat cu dezbaterea asupra 

Proiectului de Lege pentru aprobarea Programului de sprijin financiar acordat cetăţenilor români foşti 

rezidenţi pe teritoriul României, care se întorc în ţară (PLx-51/2020). 
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Proiectul de Lege are ca obiect aprobarea unui Program de sprijin financiar acordat cetățenilor 

români, foști rezidenți pe teritoriul României care se întorc în țară, program ce urmează a fi derulat în 

perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2030 și care vizează reglementarea unor măsuri de sprijin financiar 

precum și scutirea pentru beneficiarii programului, de la obligația plății impozitului pe venit pentru veniturile 

realizate din salariile pe care aceștia le obțin pe teritoriul României și reducerea cu 50% a cotei reprezentând 

contribuția de asigurări sociale stabilită în sarcina acestor beneficiari ai Programului. 

În deschiderea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a făcut o scurtă prezentare a 

proiectului de lege. 

Totodată, având în vedere situația actuală și faptul că ședințele Comisiilor se desfășoară on-line, 

domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă la ședințele altor Comisii au participat și 

invitați din partea ministerelor. 

Doamna deputat Angelica Fădor a precizat că la ședința Comisiei pe care o conduce în calitate de 

președinte nu au avut invitați din partea ministerelor, rămânând ca pe viitor să se încerce să participe invitați 

din partea ministerelor dacă este posibil, iar dacă nu este posibil, să existe un punct de vedere al ministerelor 

care să fie transmis împreună cu ordinea de zi cu o zi înainte. 

În acest context, domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie, membru și în cadrul Comisiei pentru 

politică externă, a adus în atenție faptul că la ședința Comisiei pentru politică externă a participat în calitate de 

invitat doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman. 

Revenind la dezbaterea proiectului de lege mai sus menționat, domnul secretar Nicolaie-Sebastian 

Valentin Radu a dorit să precizeze tuturor colegilor domniei sale că, conform Constituției, în România, toți 

cetățenii ar trebui să fie egali în fața legii, iar din punctul de vedere al domniei sale, proiectul prezentat de 

unul dintre inițiatori, respectiv domnul deputat Dan Ilie Barna, este profund neconstituțional. 

Motivația domniei sale a fost că nu se pot discrimina cetățenii care trăiesc în România în momentul 

de față pentru a-i avantaja pe cei care se întorc în România din alte țări. Totodată, domnul secretar Nicolaie-

Sebastian Valentin Radu a precizat că sistemul de impozitare trebuie să fie unul unitar, iar faptul că cineva 

vine din altă parte în România nu trebuie să îi creeze un avantaj față de cel care trăiește în momentul de față 

astăzi, aici. 

Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a mai precizat că prin acest proiect de lege se 

spune că o persoană care se întoarce spre exemplu din Germania, Franța, Italia, etc. va fi scutit de impozit pe 

o perioadă de 10 ani de zile. Lucru care în opinia domniei sale nu i se pare normal, firesc.  

Nelămurirea domniei sale a fost aceea de ce cetățeanul care trăiește, muncește în România în 

momentul de față, locuiește aici și a locuit tot timpul ar fi discriminat în fața celui care vine din străinătate în 

momentul de față.  

În acest context, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că nu i se pare un lucru 

normal, menționând în același timp că va vota împotriva acestui proiect de lege și  subliniind încă o dată că 

acest proiect de lege este profund neconstituțional. 
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În completarea celor menționate, domnia sa a mai precizat că în Constituție se prevede că toți 

cetățenii sunt egali în fața legii, neputându-se da un avantaj unuia care vine din altă parte astăzi în România, 

față de cel care trăiește în România. 

În continuarea dezbaterilor, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul domnului 

vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu pentru a-și expune punctul de vedere. 

Domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a precizat că inițiativa vine ca o măsură de natură de 

a încuraja întoarcerea în țară și de a oferi facilități fiscale românilor din afara țării. 

Revenind la precizările domnului secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu, domnia sa a mai 

precizat că astfel de facilități există și în alte țări europene (exemplificând țări precum Polonia, Ungaria), fără 

doar și poate făcându-se discriminări, dar discriminări pozitive și făcându-se și pentru it-iști și pentru alte 

categorii socio-profesionale. 

În acest context, domnul  secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că atunci când afirmă 

că se face acest lucru pentru it-iști, it-iștii de acasă sunt scutiți de plata impozitului, indiferent că au trăit în 

România sau în altă parte, ceea a ce nu este același lucru.  

Domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a precizat că este vorba de o discriminare pozitivă 

pentru o categorie socio-profesională dacă se vorbește de it-iști, aici cuprinzând într-adevăr o bază mai largă.  

Totodată domnia sa a mai precizat că ar trebuie văzut în ce măsură este în continuare un proiect pe are 

domnia sa și colegii domniei sale îl susțin, motiv pentru care a solicitat amânarea dezbaterii și votarii acestui 

proiect de lege. 

Domnul deputat Nicolae Georgescu consideră că  Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului 

de sprijin financiar acordat cetăţenilor români foşti rezidenţi pe teritoriul României, care se întorc în 

ţară(PLx-51/2020) nu ar trebui amânat, propunând votarea și respingerea acestui proiect de lege. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a motivat 

corect respingerea acestui proiect de lege, considerând că dincolo de contextul prin care se trece astăzi cu 

situația pandemică, principiul nu este tocmai sănătos, tocmai de aceea ar trebui respinsă o astfel de inițiativă. 

Domnul secretar Dumitru Lupescu a propus amânarea acestui proiect de lege. 

Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a revenit cu precizarea că, principiul conform 

căruia cetățenii sunt egali în fața legii este același și acum și peste o săptămână susținând votarea acestui 

proiect de lege și nu amânarea. 

De asemenea, domnia sa a mai precizat că, să dezavantajezi un cetățean care a ales să muncească și să 

trăiască în această țară în toți acești ani și să-l avantajezi pe un cetățean care a ales să trăiască și să muncească 

în altă țară, nu i se pare normal. 

În acest context, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că este pentru 

respingerea acestui proiect de lege. 

Domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a propus supunerea la vot pentru amânarea 

proiectului de lege sau dacă nu, să se dea vot pentru respingerea acestui proiect de lege. 
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Domnul vicepreședinte Nicolae Velcea a propus supunerea la vot pentru amânarea și pentru 

respingerea acestui proiect de lege. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu  a precizat că a vorbit și cu domnul deputat 

Dan Ilie Barna, unul dintre inițiatorii acestui proiect de lege și vicelider al Grupului Parlamentar al Uniunii 

Salvați România (USR), domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu cunoscând acest lucru, când a avut 

loc audierea domnului Bogdan Aurescu. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că i-a propus domnului deputat Dan Ilie Barna de a participa la 

ședința Comisiei.  

După cum a precizat domnul președinte Constantin Codreanu, domnul deputat Dan Ilie Barna a fost 

la fel de nehotărât dacă mai susține sau nu proiectul de lege, prin urmare a propus supunerea la vot în primul 

rând pentru amânarea proiectului de lege, după care supunerea la vot pentru respingerea proiectului de lege. 

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

cu majoritate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 

Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a continuat cu dezbaterea 

asupra Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2020 privind 

modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, 

precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate. (PLx 

72/2020). 

 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor acte normative în 

materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și 

desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate. 

 În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a făcut o scurtă prezentare a 

proiectului de lege. 

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

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 

Dezbaterea asupra Propunerii legislative privind completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea 

și funcționarea Instituției Avocatului Poporului (Plx 75/2020), l-a constituit următorul punct al ordinii de zi. 

Propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 

Instituţiei Avocatului Poporului, republicată, în sensul instituirii funcției de adjunct al Avocatului Poporului, 

specializat în domeniul drepturilor cetățenilor români rezidenți în străinătate. 

După scurta prezentare a acestei inițiativei legislative, domnul președinte Constantin Codreanu a 

invitat membrii Comisiei de a-și expune punctul de vedere. 

Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a precizat că ideea este un foarte bună, dar există carențe din 

punct de vedere al tehnicii legislative.  

Totodată, domnia sa  a întărit faptul că ideea inițiativei este foarte bună, precizând în același timp că 

întrebarea se pune din punct de vedere Constituțional. Mai exact, domnia sa a mai precizat că în această 
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inițiativă legislativă se face o diferențiere și se crează o instituție nedefinită foarte clar, actualmente 

neprecizându-se destul de clar ce ar face acest Avocat al Poporului, ce atribuții ar avea, cum s-ar raporta de 

exemplu la autoritățile din alte țări, fiind lucruri mult mai complexe decât prevede inițiativa legislativă. 

În acest context, domnul deputat Nicolae Georgescu a precizat că  ideea de avea un Avocat al 

Poporului pentru românii din străinătate nu este necesară, pentru că chiar denumirea de Avocat al Poporului 

nu face delimitare la spațiu, la granițe. 

În scurta intervenție, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că dorește să se 

înțeleagă că în această inițiativă legislativă nu se vorbește de un alt Avocat al Poporului, ci că Plx 75/2020 își 

propune să completeze Legea 35/1997 care reglementează organizarea și funcționarea Instituției Avocatului 

Poporului. 

De asemenea, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a mai precizat că în plus, în opinia 

domniei sale, se încearcă o ierarhizare a cetățenilor români în funcție de cei care locuiesc în țară sau în altă 

parte, lucru care este total incorect. 

Mai mult decât atât, domnia sa a precizat că Avocatul Poporului nu are atribuții decât în reprezentarea 

cetățenilor în interiorul României, nu în afară, în momentul de față Avocatul Poporului tratează în mod egal 

cetățenii români, indiferent că au domiciliul în România sau în altă parte. 

Față de cele menționate, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a propus respingerea 

inițiativei legislative. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că, în legislatura trecută, domnul 

deputat Ovidiu-Alexandru Raețchi, inițiatorul acestei inițiativei legislative a fost un reprezentant al Diasporei 

în Parlamentul României. 

În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a propus supunerea la vot a 

inițiativei legislative. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au 

hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

Informările cu privire la solicitările „Alianței Românilor din Italia” și organizațiilor „Voluntari în 

Europa” și „Comunitatea Diaspora.ro” prezentate de către domnul președinte Constantin Codreanu, au 

constituit următorul punct al ordinii de zi. 

 Astfel, în cazul „Alianței Românilor din Italia”,  domnul președinte Constantin Codreanu a precizat 

că este vorba de o scrisoare în care se aduce în atenție faptul că au existat mai multe afirmații denigratoare la 

adresa persoanelor cu cetățenie română din afara României, solicitându-se o serie de sancțiuni electorale cu 

care domnia sa nu este de acord, considerând că sunt prea drastice. 

 În ceea a ce privește solicitarea organizației „Comunitatea Diaspora.ro”, domnul președinte Constantin 

Codreanu a informat membrii Comisiei că această solicitare se referă la desfășurarea activității Comisiei, iar 

solicitarea organizației organizatiei „Voluntari în Europa” se referă la organizații de voluntariat. 

Totodată, domnul președinte Constantin Codreanu a adus în atenția membrilor Comisiei și solicitările 
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venite individual, care se referă la aspecte legate de interacțiunea Ministerului Afacerilor Externe (MAE) cu 

Diaspora, precizând că tocmai de aceea, domnia sa a dorit să cunoască dacă la ședința Comisiei pentru 

politică au participat reprezentanți din partea MAE. 

Având în vedere solicitările venite individual de la cetățenii români din diasporă, domnul președinte 

Constantin Codreanu a mai precizat că ar fi util ca la ședința Comisiei pentru comunitățile de români din 

granițelor țării să participe și un reprezentant al MAE, pentru a ne preciza modul de organizare al 

transporturilor pentru aducerea cetățenilor români din diasporă în această perioadă, costul biletelor pe care 

statul român le-a suportat, costul biletelor achiziționate de acești cetățeni români, precum și să ne precizeze ce 

se va întâmpla cu cetățenii români cărora le expiră pașapoartele și cărțile de identitate. 

În acest context, domnia sa a mai precizat că sunt multe întrebări pe care membrii Comisiei le-ar putea 

adresa unui reprezentant al MAE. 

Având în vedere cele relatate, domnul președinte Constantin Codreanu a revenit cu întrebarea adresată 

domnului deputat Matei-Adrian Dobrovie dacă la ședința Comisiei pentru politică externă s-au discutat 

aspectele menționate de domnia sa. 

Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a precizat că aspectele semnalate de către domnul președinte 

Constantin Codreanu nu au fost aduse în atenție în cadrul ședinței Comisiei pentru politică externă, în acest 

context propunând invitarea unui reprezentant al MAE la ședința Comisiei pentru comunitățile de români din 

afara granițelor țării. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a propus trimiterea unei solicitări către MAE pentru a ne oferi 

răspunsuri la întrebările adresate de cetățenii români din afara țării. 

Doamna deputat Claudia Gilia a propus trimiterea către MAE a  întrebărilor, pentru ca MAE să ne vină 

cu un răspuns oficial și exact, astfel încât să le putem răspunde cetățenilor români interesați. 

   Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că se vorbește despre niște zboruri 

comericiale, operate de o societate care se numește Tarom, fiind niște zboruri organizate de o companie la 

care s-au plătit niște tarife. 

  Nelămurirea domniei sale a fost legată de calitatea de tragere la răspundere a MAE despre costul 

biletului pentru cetățenii români. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că problemele aduse în atenția 

domniilor lor au fost solicitate de cetățenii românii din diaspora. 

  Totodată, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că trebuie răspuns cetățenilor 

români că Taromul este o Societate Comercială ca și Alitalia, British Airways, etc. și că MAE nu are aceste 

informații pe care ei le pot obține dacă sunt în drept, conform Legii 544, direct de la cei care le dețin, adică 

Taromul. 

   Domnul deputat Costel Lupașcu a propus ca împreună cu Comisia omoloagă de la Senat să se 

redacteze o adresă către MAE, MAE să trimită la Tarom și, în urma informărilor primite, să trimitem 

informațiile exacte celor interesați. 
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Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că avea aceeași idee, aceea de a avea un răspuns 

foarte clar. 

Pe lângă acest lucru, domnia sa a adus în atenția membrilor Comisiei, faptul că au fost cetățeni români 

care au întrebat la reprezentanțele diplomatice ale MAE și au fost incluși în aceste liste. Deci, după cum a mai 

precizat domnul președinte Constantin Codreanu, ei nu au interacționat direct cu Taromul, a fost un 

intermediar, Ambasada sau Consulatul care a intermediat această interacțiune și care a recomandat, a încurajat 

și a pus pe această listă oamenii care nu au contracte de muncă sau sunt lucrători transfrontalieri, exact ce 

spune și orice comunicat venit de la MAE, nefiind adevărat că MAE nu a fost implicat. 

În acest context, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că atunci trebuie întrebat 

Ministerul Afacerilor Externe care a fost procedura, pentru că dacă MAE a vândut bilete pentru Tarom avem 

o problemă, iar dacă MAE a oferit doar asistență consulară și a spus că este un zbor într-o anumită dată și să-

și rezerve bilet atunci este cu totul altceva. 

Opinia domniei sale a fost ca membrii Comisiei să solicite printr-o adresă ca MAE să ne prezinte tipul 

procedurii de achiziționare a biletelor. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că exact cum spunea și domnul deputat Costel 

Lupașcu, să avem un punct de vedere asumat de la MAE pe care să-l prezentăm, inclusiv în scris, dar în egală 

măsură consideră necesară prezența la ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor 

țării a unui secretar de stat pentru a răspunde tuturor acestor probleme. 

Astfel, domnia sa a propus pregătirea unui set de întrebări, așa cum a propus de altfel și doamna deputat 

Claudia Gilia, pentru că în cadrul discuțiilor vor apărea oricum întrebări secundare. 

Epuizându-se punctele înscrise pe Ordinea de Zi, lucrările şedinţei on-line a Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării din data de 02 aprilie 2020, au fost declarate închise. 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

SECRETAR,             SECRETAR, 

Nicolaie-Sebastian Valentin RADU             Dumitru LUPESCU 

 
 

        Mona-Valentina Alesandru 
                      consilier parlamentar 


