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    PROCES-VERBAL 

       al lucrărilor Comisiei din zilele de 16, 17 și 18 octombrie 2018 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

        şi-a desfăşurat lucrările zilele de 16, 17 și 18 octombrie 2018 

 

      La lucrările Comisiei din ziua de 16 octombrie 2018 au participat                

6 deputaţi, din totalul de 15 membri: 

 

        Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte,  Ioan Sorin  Roman (PSD) – 

vicepreşedinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar, Nicolaie Sebastian 

Valentin Radu (PSD) – secretar și Angelica Fădor (PNL).  

  

          Au absentat:  

   Adrian Matei Dobrovie (neafiliat) – vicepreşedinte, Nicolae Velcea 

(PSD) – vicepreşedinte, Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE), Cristian Buican 

(PNL), Doru Petrişor Coliu (PMP),  Nicolae Georgescu (PSD),  Claudia Gilia 

(PSD),  Costel Lupaşcu (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) și Alexandru-Mihai 

Voicu (PNL).  

 

   Înlocuiri: 

   Doamna deputat Claudia Gilia (PSD) a fost înlocuită de domnul  

deputat Nicu Niță (PSD). 

 

 

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

partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni doamna Lilla Boglarka 

Debelka - secretar de stat, domnul Veaceslav Șaramet – secretar de stat, 

precum și doamnele Alina Hagima – director general și Elena Ilie – director 

general adjunct, din partea Inspectoratului General pentru Imigrări  din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne au participat doamna Anca Marin – Comisar șef 

și domnul Ionuț Cîndei – Comisar Șef, iar din partea Societății de Cultură 

Macedo-Română a participat domnul  Emil Țîrcomnicu - secretar general. 

 

Marți , 16 octombrie 2018 

            Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării     

din Camera Deputaților și Comisia pentru comunitățile de români din afara 

țării din Senat, şi-au desfăşurat lucrările în ziua de 16 octombrie 2018  în 

ședință comună, fiind condusă de domnul președinte Radu Mihail, 

președintele Comisia pentru comunitățile de români din afara țării. 

                 După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, ședința Comisiei a 

continuat cu dezbaterea în procedură de urgență a Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 privind rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2018 (PLx 499/2018). Comisia pentru comunitățile 

de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților și Comisia pentru 

comunitățile de români din afara țării din Senat fiind sesizate în avizare. 

          În deschiderea ședinței, domnul secretar de stat Veaceslav 

Șaramet a adus în atenția membrilor Comisiilor reunite mărirea bugetului 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP) în cuantum de 10%, 

creșterea numărului de proiecte aprobate de Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni, precum  și acordarea în acest an a burselor pentru etnicii români 

din Ucraina. 

        De asemenea, domnia sa  a mai adus în atenție economiile 

înregistrate de către  Ministerul pentru Românii de Pretutindeni din proiectele 

derulate în acest an (respectiv 795.000 lei). 

    Ședința Comisiilor reunite a continuat cu sesiunea de întrebări. 

Acestea au avizat mărirea bugetului Ministerului pentru Românii de 
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Pretutindeni, numărul de proiecte aprobate, existența proiectelor pentru 

centenar, economiile Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

           Solicitarea cu privire la clarificarea economiilor înregistrate de MRP 

l-a reprezentat un alt punct ridicat în cadrul ședinței comisiilor reunite de 

către domnul senator Radu-Mihai Mihail, președinte al Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara țării din Senat. 

        Referitor la economiile realizate de MRP,  domnul secretar de stat 

Veaceslav Șaramet a precizat că acestea provin din proiectele care au fost 

stopate, nu au fost demarate, inclusiv din cele care au fost finanțate. 

           În susținerea celor menționate de domnia sa, alți reprezentanți ai 

MRP au explicat modul în care au fost realizate aceste economii. Astfel, aceste 

economii nu au fost propuse, acestea fiind cele care apar fără să ți le propui 

la începutul anului financiar. 

    Ca exemple au fost date derularea unei acțiuni, 100 pentru 

centenar, precum și premierea a 10 personalități. 

    După cum au menționat reprezentanții MRP,  în cazul procedurii 

de achiziție se estimează o sumă care poate fi redusă, pentru că procedura de 

achiziție se încadrează într-o sumă mai mică. Și atunci, automat figurează ca 

economie. 

            Sesiunea de întrebări a continuat cu cea a domnului deputat 

Sorin Roman, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din 

afara granițelor țării din Camera Deputaților legată de existența unui timp 

fizic ca acele economii să poate fi recunoscute în altă sesiune de proiecte.  

                 În acest context, domnul  secretar de stat Veaceslav Șaramet a 

precizat că acest lucru nu este posibil având în vedere că este un termen 

stabilit.  

            Revenind la subiectul legat de economiile realizate de MRP, 

domnul deputat Sebastian-Valentin Radu, secretar al Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării a dorit să sublinieze faptul că 

trebuie reținut că banii provin din economii, în același timp aducând în atenție 

și faptul că rectificarea bugetară trebuia sa aibă loc în luna august a.c., dar,  

din motive independente, această rectificare bugetară s-a realizat în această 

lună. 
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    În continuarea sesiunii de întrebări, domnul deputat Constantin 

Codreanu, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării din Camera Deputaților, a adus în atenție implicarea pe care a 

avut-o la mărirea bugetului Ministerului pentru Românii de Pretutindeni din 

acest an, în acest context dorind să afle care sunt estimările pe care 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni  le are pentru decembrie 2018 când 

se va discuta bugetul Ministerului pentru Românii pe anul 2019, ce s-a 

întâmplat cu acele fonduri aprobate pentru anul 2018, care ar fi necesitățile 

financiare, precum și dacă există o astfel de estimare. 

          În acest context, domnul secretar de stat Veaceslav Șaramet a 

precizat că bugetul prevede finanțarea și va trimite estimările membrilor celor 

două Comisii, solicitând în același timp sprijinul membrilor celor două Comisii 

în susținerea și mărirea bugetului Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 

pentru anul 2019, absolut necesar. 

    Domnul deputat Daniel-Nicolae Popescu, secretar al Comisiei 

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera 

Deputaților a dorit să cunoască numărul proiectelor aprobate de MRP, 

recomandând  în același timp reprezentanților Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni (MRP) de a oferii  informații despre programele de finanțare și 

românilor din afara granițelor. 

    În acest context, domnul deputat Daniel-Nicolae Popescu a mai 

recomandat reprezentanților MRP, ca pe lângă deplasările în afara granițelor 

țării la ambasadele și consulatele României să se  încerce să se ajungă și la 

mediul asociativ, fiind un bun prilej pentru a forma o baza de date.  

          Domnul secretar de stat Veaceslav Șaramet a dorit să sublinieze 

că reprezentanții Ministerului pentru Românii de Pretutindeni și-au propus nu 

doar să informeze ci să meargă și în teritoriu. 

    Alte probleme ridicate de membrii comisiilor reunite au vizat 

acțiunile și deplasările în teritoriu. 

         În urma examinării, în ședință comună, comisiile reunite au 

hotărât să avizeze favorabil Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2018 cu majoritate de voturi. 
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            Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării a continuat cu o discuție informală asupra Propunerii legislative 

pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în 

muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (Plx 

494/2018). 

    Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

art.3 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.25/2014 cu o nouă literă, lit.n), în 

sensul acordării posibilităţii cetăţenilor Republicii Moldova şi ai statelor în care 

există comunităţi româneşti semnificative - Ucraina, Serbia, Albania, etc., de 

a fi încadraţi în muncă pe teritoriul României pe o perioadă de cel mult 1 an, 

fără necesitatea obţinerii avizului de angajare. 

         În cadrul ședinței informale, doamna Anca Marin, comisar șef în 

cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Ministerul Afacerilor Interne, 

a precizat că Ministerului Afacerilor Interne nu susține inițiativa legislativă din 

perspectiva insuficienței de reglementare. 

           Domnia sa a argumentat prin faptul că, din perspectiva ideii de 

reglementare a fost o idee bună, având în vedere contextul actual al lipsei 

forței de muncă din România. Totuși, în opinia ministerului, pe cât de bună 

este ideea, ridică numeroase întrebări având în vedere că nu sunt 

reglementate condițiile de intrare și de ședere pe teritoriul României a acestei 

categorii de cetățeni . 

           În acest context, doamna Anca Marin a explicat că, cetățenii etnici 

români nu vor avea posibilitatea să facă dovada etniei. Din această 

perspectivă neputându-se face nici o analiză. Nici o autoritate a statului nu 

eliberează documente în sensul acesta, acești etnici români fiind propuși de la 

exceptare, ca întrebări apărând cele legate de  intrarea în țară și la legalitatea 

șederii pe teritoriul României.   

                Mai mult, domnia sa a subliniat faptul că,  Ordonanța Guvernului 

nr. 25 /2014 și Ordonanța de Urgență a Guvernului 194/2002  transpun un 

număr de 13 directive în legislația națională, iar în scurt timp vor asigura și 

transpunerea celei de a 14-a directivă, Directiva 801/2016. În opinia 

ministerului, din această perspectivă neputându-se face o analiză pentru că 
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propunerea legislativă nu se referă la categoria de lucrători pe care îi are în 

vedere, neputând fi abordați toți. 

    În acest context, doamna Anca Marin a mai adus în atenția 

membrilor Comisiei faptul că în ședința de plen de săptămâna trecută s-a 

discutat un proiect de lege (PLx 423/2018)  în care au fost incluse  82  de 

amendamente referitoare la facilitarea accesului pe piața forței de muncă din 

România a cetățenilor români, astfel încât să nu se încalce directivele. Unele 

amendamente vizând diminuarea cuantumului salariului de la mediu pe 

economie la minim pe economie, iar în cazul lucrătorilor înalt calificați 

diminuarea de la nivelul la patru salarii pe economie la două, eliminarea 

condițiilor de calificare profesională, precum și modul de selecție pe care îl 

face angajatorul. De asemenea, a fost redus cuantumul taxelor percepute 

pentru eliberarea avizului de angajare de la 200 de euro la 100 de euro. 

           Ca urmare a celor relatate de reprezentanții Inspectorului General 

pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnul președinte 

Constantin Codreanu a concluzionat că punctul de vedere expus de Guvern 

este asumat și de Ministerul Afacerilor Interne. 

               Ședința informală a continuat cu solicitarea domnului secretar 

Sebastian-Valentin Radu de clarificare a necesității avizului de lucru pentru 

lucrătorii transfrontalieri, timpul mediu de obținere a vizei de muncă astăzi, 

precum și posibilitatea extinderii perioadei de muncă în limita maximă 

prevăzută de  Directiva UE 36/2014,  de la 6 la 9 luni. 

                În acest context,  domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a 

subliniat problema lipsei forței de muncă în România, angajatorii fiind 

disperați să găsească lucrători. 

    În ceea ce privește necesitatea obținerii avizului de muncă, 

doamna Anca Marin a dorit să precizeze că eliberarea avizului presupune un 

set minim de verificări .    

    Cu privire la termenul mediu de obține a vizei de muncă,  domnia 

sa a menționat termenul de 10 zile. 

       Referitor la extinderea perioadei de muncă în limita maximă, 

domnul comisar șef Ionuț Cindei a precizat că aceasta se referă la lucrătorii 
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sezonieri, practica demonstrând că în România avem două sezoane: călduros 

și cel de iarnă, iar activitățile sezoniere fiind legate de aceste două sezoane. 

    În acest context, domnia sa a subliniat că angajatorul poate 

transforma lucrătorii sezonieri în lucrători permanenți având în vedere că 

legislația permite acest lucru. 

     Domnul președinte Constantin Codreanu dorea să cunoască dacă 

modificarea OUG vine în contradicție cu proiectul de lege votat și transpus în 

directiva din legislația românească legată de încadrarea în muncă a străinilor. 

           După cum au precizat reprezentanții Inspectoratului General  

pentru Imigrări, modificarea nu vine în contradicție cu proiectul de lege, 

aceasta fiind inclusă în categoria pentru străini, însă reglementarea este 

insuficientă. 

    Referitor la etnicii românii, domnul secretar Sebastian-Valentin 

Radu a dorit să menționeze că se tot vorbește de acești etnici, că aparțin sau 

nu spațiului românesc,  de procedura prin care ei obțin dreptul de a intra în 

România pe orice tip de viză.  

    În opinia domniei sale,  este până la urmă o procedură internă pe 

care o stabilește statul român. 

    În ceea ce privește dovedirea ca fiind vorbitor de limbă română,  

domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a dorit să cunoască dacă etnicii 

români pot face dovada că sunt vorbitori de limbă română în locul în care 

depun documente. Mai exact, dacă se prezintă la un ghișeu consular și sunt  

capabili să poarte o conversație în limba română cu respectivul, nu este clar 

că este etnic român? 

    Nelămurirea domnului secretar Sebastian-Valentin Radu a fost și 

în cea a redactării documentelor, precum și în ușurarea accesului la vize și a 

unor locuri de muncă în România, având în vedere că, după cum a precizat 

anterior domnia sa,  România are probleme cu forța de muncă.               

     În opinia domniei sale reprezentanții Inspectoratului General 

pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pot promova astfel 

de idei sau proceduri, ușurând astfel accesul pe piața muncii din România 

pentru acești oameni. Ca exemplu a fost dat cel al Ungariei. 
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    Totodată, domnul Sebastian-Valentin Radu  a adus în atenție două  

probleme care apar: situația etnicilor români care se află într-o situație 

deosebită în anumite țări (în acest context domnia sa amintind vizitele de 

lucru întreprinse de membrii Comisiei în teritoriu), precum și ajutorul dat 

României. 

    În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a 

menționat că aceeași problemă apare și în cea a pașapoartelor.  

    Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a mai precizat că avem 

cadru legal, dar dacă este nevoie trebuie să se gândească și să se rediscute 

problema. 

    Legat de limba română, doamna Anca Marin a precizat că acest 

lucru ar însemna ca Ministerul Afacerilor Externe (MAE) să agreeze ideea de 

recunoaștere a etniei. 

    În acest context, domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a 

propus discuții cu reprezentanți ai  MAE având în vedere că ar fi o procedură 

prin care s-ar putea recunoaște că o persoană este etnic român. 

    O altă problemă ridicată în cadrul dezbaterilor de către domnul 

vicepreședinte Ioan-Sorin Roman  a fost cea legată de statistica existentă a 

situației numărului de muncitori existenți, naționalitățile acestora, precum și 

domeniile în care activează. 

    Conform celor menționate de domnul Ionuț Cindei, statistica de 

anul trecut arată un număr de 117.000 de cetățeni, din care 67.000 sunt 

cetățeni non-UE, subliniind în același timp și existența cetățenilor din 

Republica Moldova. 

    În ceea ce privesc domeniile solicitate de aceștia sunt 

construcțiile, mai puțin agricultura. 

    Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării a continuat cu intervenția domnului secretar Nicolae-Daniel 

Popescu care a dorit să remarce și în același timp să felicite instituțiile din 

România pentru prudență, câte o dată, în opinia domniei sale prea mare 

prudență vis-a-vis de aceste probleme. 
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    După cum a precizat domnia sa, locuind în afara granițelor țării 

mulți ani a observat că traficul de persoane este o problemă foarte mare, 

România tinzând să fie clasată pe primul loc. 

    În cadrul intervenție sale, domnul secretat Nicolae-Daniel Popescu 

a menționat faptul că, din păcate, România este o poartă de intrare pentru 

foarte mulți cetățeni traficați în spațiul european. Ca exemple menționate 

fiind traficul la locul de muncă, abuzul la locul de muncă, precum și 

prostituția. 

    Totodată, domnia sa a adus în atenție și discuțiile purtate cu 

omologii din Regatul Țărilor de Jos și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei 

de Nord în urma vizitelor de lucru întreprinse în aceste țări,  care au insistat 

ca România să facă ceva în această direcție. 

    În opinia domnului secretar Nicolae-Daniel Popescu instituțiile din 

România ar trebui să colaboreze mult mai strâns astfel încât să se asigure că 

ce este “pe hârtie” este și în realitate. 

    Mai exact, domnia sa a explicat că, dacă o companie care a 

traficat sau se cunoaște că face trafic de persoane (în acest context amintind 

de o inițiativă a domniei sale care a fost retrasă dar pe care dorește să o reia) 

să existe un registru în care aceste companii, pe lângă faptul că sunt 

amendate să fie și sancționate. 

    În acest context, domnul secretar Nicolae-Daniel Popescu a 

menționat că astfel de sancțiuni se practică și în alte state. 

    Revenind la Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe 

teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

privind regimul străinilor în România (Plx 494/2018), domnul președinte 

Constantin Codreanu a adus în atenția reprezentanților Inspectoratului 

General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

amendamentul domnului Nicolae Georgescu care a răspuns întrebării a ce 

înseamnă  etnicii români, amendament care va a fi transmis și 

reprezentanților IGI. 

    Ședința informală a  Comisiei pentru comunitățile de români din 

afara granițelor țării a continuat cu dezbaterea asupra Propunerii legislative 



10/14 

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

e-mail: cromanii@cdep.ro 

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

fiscal (Plx292/2018), inițiator fiind domnul președinte Constantin Codreanu.  

   Conform celor menționate de domnul președinte Constantin 

Codreanu,  în baza Codului fiscal, pe lista de scutiri de la plata impozitului pe 

clădiri, sunt incluse clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, 

precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în 

folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică. 

                   De asemenea, domnia sa a mai menționat și faptul că, în 

conformitate cu Constituţia, statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din 

afara frontierelor ţării şi acţionează pentru păstrarea, dezvoltarea şi 

exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase,  în 

România existând organizaţii care acţionează în acest scop în mod 

complementar autorităţilor administraţiei publice, pe care statul este obligat 

să le sprijine prin măsuri concrete. 

    Propunerea domnului președinte Constantin Codreanu prin 

această inițiativă legislativă este de a amenda Codul fiscal, şi anume 

completarea listei de scutiri de la impozitul pe clădiri cu clădirile aflate în 

proprietatea organizaţiilor care au ca scop păstrarea, dezvoltarea şi 

exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor 

aparţinând minorităţilor istorice româneşti înrudite din afara graniţelor ţării, 

cu statut de utilitate publică, precum şi clădirile închiriate, concesionate sau 

primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie publică. 

    În scurta prezentare, domnia sa a mai precizat și faptul că pe de 

o parte, există organizaţii din această categorie ale căror clădiri au fost 

confiscate şi demolate în regimul anterior, ca exemplu fiind Societatea de 

Cultură Macedo-Română, una dintre cele mai vechi organizaţii. 

    În acest context, domnia sa a dat cuvântul domnului Emil 

Țîrcomnicu, secretar general al Societății de Cultură Macedo-Română. 

    În scurta sa intervenție,  domnul Emil Țîrcomnicu a prezentat pe 

scurt istoricul și activitatea Societății de Cultură Macedo-Română. 

                 Astfel, Societatea de Cultură Macedo-Română a fost înfiinţată în 

anul 1880 prin înalt Decret Domnesc şi a fost declarată asociaţie de utilitate 
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publică în anul 2008. Un sediu istoric, situat în municipiul Bucureşti, Calea 

Rahovei nr. 29, a fost construit în anul 1902 şi demolat în anul 1980. Pentru 

aceste fapte nu s-au acordat despăgubiri nici până astăzi. 

  Scurta intervenție a domnului Emil Țîrcomnicu a continuat cu 

aducerea în atenție și a faptului 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. 

  Ca scop al acestei Societăți, domnia sa a menționat publicarea de 

cărți, organizarea de conferințe și susținerea culturală a comunităților din 

afara granițelor țării. 

    Solicitarea reprezentantului Ssociatății de Cultură Macedo-

Română este de punere în discuţie a cererii de scutire de impozit pentru 

perioada funcţionării în acest spaţiu întrucât Societatea de Cultură Macedo-

Română este o asociaţie de utilitate publică, non-profit. 

    Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a mulțumit domnului 

Emil Țîrcomnicu pentru expunere, dar a dorit să facă câteva precizări 

importante.  

     Astfel, domnia sa precizat că există o problemă cu  procedura prin 

care o asociație, o societate, un ONG poate recunoaște apartenența la spațiul 

cultural sau etnia română, precum și în legătură cu acele diplome. 

    În acest context, domnul secretar Sebastian-Valentin Radu, a 

adus în atenție vizitele de lucru întreprinse de membrii Comisiei în Serbia,  

unde,  au fost declarați mulți, aproape în totalitate etnici români cetățeni sârbi 

care nu cunosc limba română și care nu au nimic de a face cu etnicii români 

    În cazul clădirilor la care a făcut referire, domnia sa a dorit să 

precizeze că din păcate face o confuzie, pe terenuri nu se aplică acel procent 

de 1,5 % din valoare, el  aplicându-se la clădiri conform Codului fiscal, iar 

dacă s-a stabilit acel impozit, este pentru că societatea desfășoară în clădire 

activități economice. În cazul în care societatea nu desfășoară activități 

economice, atunci nu i se poate încasa acel impozit de 1,5% din valoare. 

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

faptul că, Codul fiscal este destul de clar în această problemă. 
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    Totodată, domnia sa a dorit să afle dacă, conform art.456 alin.(2) 

lit.(d) din Codul fiscal,  Societatea de Cultură  Macedo-Română a solicitat 

Consiliului Local al sectorului 2 scutire de la plată a acestui impozit, și dacă 

da, dacă poate să ne transmită răspunsul primit din partea Consiliului Local. 

    În acest context, domnul Emil Țîrcomnicu a precizat că ,  

Societatea de Cultură  Macedo-Română este un ONG și nu desfășoară 

activități economice, fiind în continuare impozitați de Consiliul Local. 

    Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a solicitat în continuare 

punerea la dispoziția membrilor Comisiei a documentelor asigurându-se în 

același timp că Societatea a solicitat scutirea de la plata impozitelor în baza 

art.456 alin.(2) lit.(d) din Codul fiscal. 

    La propunerea domnului secretar Sebastian-Valentin Radu, 

ședința informală a Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării a continuat cu discuții cu privire la cetățenii români cu 

domiciliul în străinătate, în special în statele membre ale UE. 

    În scurta intervenție, domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a 

precizat că sunt țări care eliberează cărți de identitate și țări care nu 

eliberează cărți de identitate pentru cetățenii români cu domiciliul în afara 

țării. 

    Având în vedere cele relatate, opinia domniei sale este aceea că 

acești cetățeni sunt discriminați în raport cu cetățenii români care locuiesc în 

România. 

    Motivația domnului secretar Sebastian-Valentin Radu a fost aceea 

că cetățenii români care locuiesc în România au dreptul să călătorească în 

Uniunea Europeană în baza cărții de identitate, ceilalți cetățeni români cu 

domiciliul în afara țării fiind obligați să călătorească cu pașaportul. 

    În acest context, domnia sa a propus invitarea la ședința Comisiei 

a unor reprezentanți ai Direcției de Evidență a Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  pentru a ne clarifica 

care este impedimentul ca acești cetățeni români să obțină în continuare cărți 

de identitate cu domiciliul în străinătate, atâta timp cât el face dovada sau își 

declară domiciliul în altă parte.  
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    Nelămurirea domnului secretar Sebastian-Valentin Radu fiind de 

ce aceștia nu pot obține o carte de identitate. 

    De asemenea, domnia sa a dorit să sublinieze faptul că toți acești 

cetățeni români, spre exemplu, dacă merg să își facă un pașaport și își 

declară domiciliul în străinătate li se oprește cartea de identitate. 

    În opinia domnului secretar Sebastian-Valentin Radu pe de o 

parte este normal pentru că în cartea de identitate este trecut un domiciliu 

din România și atunci nu poți avea două domicilii (poți avea un domiciliu și o 

reședință eventual). 

    Pentru precizie, domnia sa a propus găsirea unei formule și dacă 

este cazul modificarea legii. 

    Alte probleme ridicate în cadrul ședinței informale de către 

domnul secretar Sebastian-Valentin Radu au fost cele legate de termenele de 

eliberare a pașapoartelor electronice și a cărților de identitate ale cetățenilor 

români din afara granițelor țării. 

    Astfel,  având în vedere numeroasele petiții primite pe probleme 

legate de termenele de eliberare a pașapoartelor electronice și a cărților de 

identitate ale cetățenilor români din afara granițelor țării, domnul deputat 

Sebastian-Valentin Radu, secretar al Comisiei,  a propus invitarea la ședința 

din data de 30 octombrie a.c., a unor reprezentanți ai Ministerului Afacerilor 

Interne (MAI) și ai  Ministerului Afacerilor Externe (MAE).  

           Având în vedere cele relatate, membrii Comisiei au hotărât 

invitarea la ședința Comisiei a reprezentanților MAI și MAE, în vedere 

clarificării problemelor semnalate. 
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Miercuri , 17 octombrie și Joi, 18 octombrie 2018 

         Studiu individual. 

 

 

PREȘEDINTE, 

           Constantin CODREANU 

 

 

 

 
SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Consilier parlamentar, 
                                                                                       Mona-Valentina ALESANDRU 


