
1/3 

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

e-mail: cromanii@cdep.ro 

 

 

 

           
 
 

         Parlamentul României 
          Camera Deputaţilor 

 
              Comisia pentru comunităţile de români 

              din afara graniţelor ţării 
 

 

 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din ziua de 02 iunie 2020 

 

         Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      și-a desfășurat lucrările în ziua de 02 iunie 2020 

 

 

Marți, 02 iunie  2020 

 

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

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

Ioan Sorin Roman (PSD) – vicepreședinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreședinte, Dumitru Lupescu (USR) – 

secretar, Nicolaie-Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar, Ştefan-Alexandru Băișanu (neafiliat), Nicolae 

Georgescu (PSD), Matei-Adrian Dobrovie (PNL), Costel Lupașcu (PSD), şi Alin-Vasile Văcaru (PRO EU)  

Au absentat: 

  Cristian Buican (PNL), Doru-Petrișor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Claudia Gilia 

(PSD), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL), 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 iunie 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 modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei 
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circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PL-x.312/2020), Comisia fiind sesizată în avizare, în 

procedură de urgență.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005, în 

sensul renunţării la sintagma „în faţa autorităţilor române şi străine”, astfel încât identitatea să poată fi 

confirmată şi în faţa unor terţe entităţi, cu atât mai mult cu cât, în ultimii ani, în străinătate au fost înregistrate 

solicitări tot mai numeroase din partea unor instituţii bancare sau a angajatorilor pentru prezentarea unui 

paşaport şi nu a unei cărţi de identitate. 

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

proiectului de lege, precizând că acest proiect de lege vizează modificarea art.6 alin.(4) din Legea 

nr.248/2005 privind regimul liberei a cetățenilor români în străinătate. 

De asemenea, domnia sa a mai precizat că Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative, 

proiectul de lege primind avize favorabile de la Consiliul Economic și Social, precum și de la 

Consiliul Legislativ, acesta din urmă având o singură observație legată de modul de publicare în 

Monitorul Oficial. 

 Totodată, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că inițiatorii acestui proiect de 

lege sunt membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, fiind un proiect 

de lege inițiat de domniile lor după multe întâlniri avute cu reprezentanții Ministerului Afacerilor 

Interne (MAI) – Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 

Domnia sa a mai precizat că vorbește despre cetățenii români cu domiciliul în străinătate care 

se confruntau cu diverse probleme atunci când interacționau cu alte entități decât autorități ale 

statului român sau autorități din exterior, fie că se vorbește de angajatori sau de notari, fie că se 

vorbește de bănci, practic toate aceste entități terțe. 

Ceea a ce a mai precizat domnul președinte Constantin Codreanu a fost că modificarea în 

sine este un elementară, aceea de a le permite cetățenilor români folosirea pașapoartelor tip CRDS 

pentru a se identifica, pentru a putea face dovada identității lor în fața altor entități decât autorități 

române sau străine, pentru ca acești cetățeni români să utilizeze documentul respectiv la fel ca și 

documentul pe care îl utilizăm în mod normal. 

Domnia sa a mai adus în atenție faptul că nu au fost înregistrate amendamente, precizând în 

același timp că inițiativa legislativă a fost susținută de peste 80 de semnatari de la toate grupurile 

parlamentare, fiind susținută inclusiv de domnul deputat Vass Levente de la Grupul Parlamentar al 

Uniunii Democrate Maghiare (UDMR), și de membrii Grupului parlamentar al minorităților 

naționale. 

Având în vedere cele aduse în atenție, domnul președinte Constantin Codreanu a propus 

supunerea la vot a inițiativei legislative în vederea avizării. 
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 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât 

cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

 

      Epuizându-se punctele înscrise pe Ordinea de Zi, lucrările Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării  din Camera Deputaților din data de 02 iunie a.c., au fost declarate închise. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR,             SECRETAR, 

Nicolaie-Sebastian Valentin RADU             Dumitru LUPESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Mona-Valentina Alesandru 
                          consilier parlamentar 


