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Marţi, 12 mai 2009, activitatea Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale s-a desfăşurat în 

două părţi. 

În prima parte a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

împreună cu Comisia  pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională şi Comisia pentru politică externă în vederea dezbaterii pe 

fond şi întocmirea  raportului  comun la Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.207/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei 

circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. 

          La dezbateri au participat în calitate de invitaţi  dl Radu 

Stanca, secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 

dl. Pătru Cătălin, director Cabinet secretar de stat, iar din cadrul 



Direcţiei Generale de Paşapoarte a MAI au fost prezenţi: comisarul 

şef Judea Claudiu Horaţiu, dl. Director General Sime Aurel Vasile, 

dna Elena Ciocan, director adjunct,  dl. Maroşan Marica, şef Serviciu 

juridic şi dna consilier juridic Bizadea Alina.          

Din partea Ministerului Afacerilor Externe au fost prezenţi 

secretarul de stat, dna Intotero Natalia Elena şi dl. Dumitrescu 

Cosmin de la Direcţia Generală pentru afaceri Consulare. 

Din partea clerului a fost prezent Monahul Filotheu Bălan de la 

Mănăstirea Petru Vodă, Neamţ. 

La şedinţă au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru 

drepturile omului,  un număr de 9 deputaţi din numărul total de 12 - 

respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Marius Cristinel Dugulescu, 

Florin Postolachi, Sergiu Andon, Lucian Riviş-Tipei, Gigel-Sorinel 

Ştirbu, Mihai Stroe, Pop Virgil şi Varga Attila. Au fost absenţi: 

domnul deputat Mircea Lubanovici, din Grupul parlamentar al 

Partidului Democrat Liberal, domnul deputat Dan-Ştefan Motreanu - 

din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - care este 

chestor şi domul deputat Victor-Viorel Ponta - din Grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat care este Ministru pentru 

Relaţia cu Parlamentul.  Şedinţa comună a celor trei comisii reunite a 

fost condusă de dl. deputat Borbély László , preşedintele Comisiei 

Comisia pentru politică externă, apoi pentru că dl. Borbély László 

avea de primit Delegaţia Comisiei pentru relaţii externe şi maghiarii 
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din afara graniţelor, din Adunarea Naţională a Republicii Ungare, 

condusă de domnul Zsolt Nemeth, preşedintele Comisiei, conducerea 

şedinţei comune a fost preluată de  dl. deputat Costică Canacheu, 

preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională.  

       Membrii celor trei comisii reunite au dezbătut amendamentele 

propuse. 

       Au fost admise o serie de amendamente dintre care menţionăm 

cele mai importante. La art 18, alineat (3) care avea următoarea 

prevedere: „Valabilitatea paşapoartelor simple temporare este de cel 

mult 6 luni” s-a adoptat următorul amendament propus de dl. deputat 

Nicolae Păun şi dna. deputat Raluca Turcan: „Valabilitatea 

paşapoartelor simple temporare este de 12 luni.” Având ca 

motivaţie: „Prin modificarea  Regulamentului  nr. 2252/2004, votată 

de Parlamentul European, statele  membre pot elibera un paşaport 

“provizoriu” cu o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni; - unele 

state care solicită viză impun ca durata de valabilitate a paşaportului 

să fie cu 6 luni mai mare decât durata de acordare a vizei eliberate, 

fapt ce este practic imposibil in situaţia în care valabilitatea  

paşaportului simplu temporar este stabilită la 6 luni”.  

          Articolul III (2)  care prevedea: Autorităţile competente care la 

data prevăzută la alin. (1) nu sunt dotate cu echipamentele tehnice 

necesare eliberării paşapoartelor electronice vor primi şi vor 
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soluţiona în continuare cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple, 

dar nu mai târziu de data de 1 iulie 2009”  a fost adoptat în forma 

următoare: Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„(2) Autoritãţile competente care la data prevãzutã la alin. (1) nu 

sunt dotate cu echipamentele tehnice necesare eliberãrii 

paşapoartelor electronice vor primi şi vor soluţiona în continuare 

cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple, dar nu mai târziu de 

data de 1 noiembrie 2009.” Motivarea prezentată a fost următoarea: 

Modificarea datei de extindere a sistemului de emitere a paşaportului 

simplu electronic la nivelul întregii ţări este determinată de 

imposibilitatea obiectivă de dotare a tuturor serviciilor publice 

comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple cu 

echipamentele tehnice necesare până la data de 1 iulie 2009.    

De asemenea, au mai fost adoptate o serie de amendamente ale 

domnului deputat Nicolae Păun legate de corelarea cu noile denumiri 

ale instituţiilor publice vizate în acest proiect. 

În cadrul articolului 18 a fost prezentat un amendament al 

domnului deputat Marius Cristinel Dugulescu care prevedea că: 

         „Paşapoartele simple temporare valabile 12 luni se pot reînnoi 

– la cererea solicitantului – de maximum 5 ori, cu plata unei singure 

taxe pentru eliberare” , având ca motivare: „În caz contrar, ar fi 

necesar ca solicitantul – care din motive de conştiinţa – obţine un 

paşaport simplu temporar valabil doar 12 pe luni, să plătească de 
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fiecare dată o taxă de eliberare a paşaportului, ceea ce ar constitui o 

limitare economică a dreptului la liberă circulaţie”. 

Membrii celor trei comisii reunite au respins acest amendament 

susţinând că nu este locul potrivit în cadrul articolului 18 şi el ar 

trebui să fie cuprins  la final în cadrul articolului III.  

În final, deputaţii au trecut la vot înregistrându-se 19 voturi 

pentru adoptarea amendamentelor, 4 împotrivă şi 2 abţineri. 

 

În partea a doua a şedinţei, Comisia pentru drepturile omului 

culte şi problemele minorităţilor naţionale a avut pe  ordinea de zi 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de cooperare 

trilaterală lărgită în combaterea criminalităţii şi în special a 

criminalităţii transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul 

Republicii Bulgaria şi Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad 

la 29 septembrie 2008 (PLx 250/2009 ).      

         La şedinţă au fost prezenţi,  un număr de 9 deputaţi din 

numărul total de 12 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Marius 

Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Lucian Riviş-

Tipei, Gigel-Sorinel Ştirbu, Mihai Stroe, Pop Virgil şi Varga Attila. 

Au fost absenţi: domnul deputat Mircea Lubanovici, din Grupul 

parlamentar al Partidului Democrat Liberal, domnul deputat Dan-

Ştefan Motreanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal - care este chestor şi domnul deputat Victor-Viorel Ponta - 
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din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat care este 

Ministru pentru Relaţia cu Parlamentul. 

       Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale. 

       În urma dezbaterilor, deputaţii au acordat un aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi.     

 

PREŞEDINTE 

 

deputat Nicolae Păun 

 

 

 

Întocmit: consilier Marcela Monica Stoica 
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