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PROCES-VERBAL 

       al lucrărilor Comisiei din zilele de 18 decembrie 2018 și  

19 decembrie 2018 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

        şi-a desfăşurat lucrările zilele de 18 decembrie 2018 și  

19 decembrie 2018 

 

 

      La lucrările Comisiei din ziua de 18 decembrie 2018 au participat                

7 deputaţi din totalul de 16 membri: 

 

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

vicepreşedinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – vicepreședinte, Dumitru 

Lupescu (USR) – secretar, Nicolaie Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar, 

Claudia Gilia (PSD) și Costel Lupaşcu (PSD).  

  

          Au absentat:  

   Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Ştefan-Alexandru Băişanu 

(ALDE), Cristian Buican (PNL), Doru Petrişor Coliu (PMP), Adrian Matei 

Dobrovie (afiliat PNL),  Nicolae Georgescu (PSD), Angelica Fădor (PNL), 

Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) și Alexandru-Mihai Voicu (PNL).  

 

mona.alesandru
CD



2/4 

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

e-mail: cromanii@cdep.ro 

    

         La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați  din 

partea Ministerului Afacerilor Externe domnii Eugen Dobreanu – director și 

Radu Florea – consul general. 

 

Marți , 18 decembrie 2018 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării     

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 18 decembrie 2018, fiind condusă de 

domnul președinte Constantin Codreanu. 

                 După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, ședința Comisiei 

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a continuat cu 

dezbaterea asupra Proiectului de Lege privind activitatea consulară (PLx 

739/2018). 

    Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

juridic privitor la activitatea consulară, ca o premisă esențială a îndeplinirii 

angajamentelor ce revin României, în calitate de stat membru al Uniunii 

Europene. 

    În deschiderea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu 

a dat cuvântul domnului Eugen Dobreanu pentru a expune punctul de vedere 

asupra proiectului de lege. 

    În scurta intervenție, domnul director Eugen Dobreanu a precizat 

că prezentul act normativ pe care vor să-l supună aprobării Parlamentului are 

ca obiect de reglementare activitatea consulară.  

    După cum a mai precizat domnia sa, în prezent, cadrul normativ 

care reglementează acest aspect este format din niște hotărâri de Guvern, de 

la nivelul anului 1999, în acest context menționând HG 780/1999 și               

HG 760/1999 privind regulamentul consular. 

    Totodată, domnul Eugen Dobreanu a adus în atenție că, în anul 

2015, a fost o Directivă europeană privind protecția cetățenilor UE și aveau 

obligația de a o avea până la 1 mai 2017. 

    De asemenea, domnia sa a precizat că s-a încercat printr-o 

hotărâre de guvern (HG), dar Ministerul de Justiție a spus că trebuie făcut la 

nivel de lege și atunci s-a mers pe un proiect de lege care include în mare  
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transpunerea Directivei și reglementarea la nivelul anul 2018 a unor instituții 

consulare și a evoluțiilor din domeniul consular. 

    În ceea ce privește informatizarea serviciilor consulare, anumite 

instituții juridice care nu erau reglementate în anul 1999 și fondurile pentru 

celula de criză sunt principalele linii care existau în practică, dar la nivel de 

ordin al ministrului, și au considerat că este nevoie ca ele să fie incluse în noul 

proiect de lege, care să fie un lucru unitar și model, care să le cuprindă pe 

celelalte și prin care abrogă Hotărârile de Guvern anterioare, a mai precizat 

domnul Eugen Dobreanu. 

    Totodată, domnia sa a adus în atenția membrilor Comisiei că a 

mers pe linia Convenției de la Viena din 1963 ca și terminologie pentru 

activitatea consulară și oficiile consulare, fiind principalul act normativ 

internațional care reglementează federațiile consulare dintre state și dreptul 

cutumiar consular,  care în mare parte este interpretat în această convenție. 

           Domnul secretar Sebastian Valentin Radu a precizat că s-a uitat 

peste acest proiect, constatând că sunt niște prevederi corecte, dar ceea ce    

l-a interesat pe domnia sa a fost reprezentarea cetățenilor la nivel consular, 

mai ales a cetățenilor aflați în nevoi. 

    Prin urmare, după cum a menționat domnia sa, a văzut că toate 

aceste lucruri se regăsesc în proiectul de lege, chiar foarte bine, inclusiv în 

partea de sprijin financiar dacă este necesar. 

    Totodată, domnului secretar Sebastian Valentin Radu i-a plăcut 

lucrul cu rambursarea acestor cheltuieli, cu angajamentul de plată de a scoate 

din nevoi niște cetățeni aflați la un moment dat în această situație. 

    Singura observație pe care a dorit să o facă, din punctul de 

vedere al domniei sale, a fost legată de avizul dat de Consiliul Legislativ, care 

are câteva sugestii și obiecții întemeiate, și anume dacă au fost preluate acele 

observații ale Consiliului Legislativ în proiectul de lege. 

    Domnul președinte Constantin Codreanu a confirmat preluarea 

acestor sugestii și obiecții în proiectul de lege. 

    Totodată, domnia sa a dorit să sublinieze că, proiectul de lege nu 

face decât să sistematizeze practic acele directive și să le transpună într-un 

cadru legal necesar. 
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      Domnul secretar Dumitru Lupescu dorea să cunoască dacă proiectul 

de lege este cuprins în bugetul pe anul 2019. 

      În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat 

că, neavând încă proiectul de buget pentru anul 2019, proiectul de lege 

nefiind adoptat și promulgat, acest proiect de lege nu este cuprins. 

             În urma examinării Proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, 

deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi  avizarea 

favorabilă a iniţiativei legislative. 

          Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor 

țării a continuat cu discuții privind stabilirea unor deplasări în anul 2019, 

având în vedere atribuțiile Comisiei și a faptului că membrii Comisiei nu au 

reușit să se întâlnească cu prea multe comunități ale noastre din diasporă 

anul acesta. 

 

    

Miercuri, 19 decembrie 2018 

Studiu individul. 

 

PREȘEDINTE, 

           Constantin CODREANU 

 

 

 
SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Dumitru LUPESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Consilier parlamentar, 
                                                                                       Mona-Valentina ALESANDRU 


