Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru comunităţile de români
din afara graniţelor ţării

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 08, 09 și 10 mai 2018
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 08, 09 și 10 mai 2018

La lucrările Comisiei din ziua de 08 mai 2018 au participat
13 deputaţi, din totalul de 16 membri:
Sorin Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte, Adrian Matei Dobrovie
(USR) – vicepreşedinte,

Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar Nicolae

Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Nicolaie Sebastian Valentin Radu – secretar,
Doru Petrişor Coliu (PMP),
Costel Lupaşcu (PSD),

Nicolae Georgescu (PSD), Claudia Gilia (PSD),

Marilen-Gabriel Pirtea (PNL), Alin Vasile Văcaru

(neafiliat) și Alexandru-Mihai Voicu (PNL).
Au absentat:
Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte,

Ştefan-Alexandru

Băişanu (ALDE), Cristian Buican (PNL) și Angelica Fădor (PNL) .
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La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi din
partea Direcției Generale Pașapoarte, doamnele Alina Croitoru -Șef serviciu și
Melania Ghica –Director General Adjunct, din partea Ministerului Finanțelor
Publice a participat domnul Marius Răduț, iar din partea Ministerului pentru
Românii de Pretutindeni au participat doamnele Lilla Debelka - secretar de
stat, Raluca Stoica- responsabil relația cu parlamentul, Irina Zamfir-consilier
juridic, precum și domnii Ovidiu Galea- director cabinet și Viorel Beleuzu,
consilier relații.
Marți , 08 mai 2018
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările, în ziua de 08 mai 2018, fiind condusă de domnul
vicepreședinte Ioan Sorin Roman.
După introducerea pe ordinea de zi a Comisiei a două noi puncte,
efectuarea unei vizite de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de
Nord și solicitarea de suplimentare a personalului Comisie cu un post,
aprobarea cu unanimitate a

și

ordinii de zi, ședința Comisiei a continuat cu

dezbaterea asupra Proiectului de Lege pentru susținerea reîntregirii familiei de
români cu ocazia Centenarului Marii Uniri (PLx544/2017).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare susţinerea
reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri, în sensul
acordării cetăţenilor români a câte unei călătorii gratuite, dus-întors, în
perioada 26 noiembrie 2018 – 9 decembrie 2018, pe calea ferată şi/sau cu
avionul, în anumite condiţii.
Având în vedere că din motive independente, inițiatorul și
reprezentantul Ministerului Transporturilor nu au putut onora invitația,
membrii Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor în ședința următoare.
Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor
țării a continuat cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege pentru modificarea
și completarea art.18 alin.(2) din Legea 248/2005

privind regimul liberei

circulații a cetățenilor români în străinătate (PLx190/2018).
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Proiectul de Lege are ca obiect modificarea și completarea art.18
alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor
români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, în sensul
modificării termenelor de valabilitate ale pașapoartelor simple electronice
eliberate persoanelor cu vârsta de peste 12 ani.
Domnul Sebastian-Valentin Radu, secretar al Comisiei, a dorit să
știe dacă există un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne

având în

vedere că există deja o inițiativă a Guvernului cu aceleași prevederi.
Doamna Melania Ghica, Director General Adjunct în cadrul Direcției
Generale Pașapoarte a confirmat existența unui proiect al Guvernului care
este mult mai amplu.
După cum a precizat domnia sa, proiectul pentru modificarea și
completarea art.18 alin.(2) din Legea 248/2005

privind regimul liberei

circulații a cetățenilor români în străinătate (PLx190/2018) este inclus în
proiectul Guvernului.
De asemenea, doamna Melania Ghica a mai precizat faptul că, pe
lângă o serie de alte modificări la libera circulație, aceste modificări trebuiesc
promovate în strictă corelare, în scopul menținerii cadrului juridic coerent în
materie de eliberări de documente de călătorie.
În acest context, domnia sa a menționat că pe lângă acest termen
de valabilitate al pașapoartelor este vorba și de modificarea cadrului legal de
eliberare a pașapoartelor temporare cu care au o problemă, în sensul că,
pașaportul temporar nu este acceptat de foarte multe state, informând în
același timp că de acum începe și Canada să nu accepte pașaport temporar.
De asemenea, doamna Melania Ghica a mai adus în atenție de
existența unei probleme legată de permisivitatea călătoriei în Canada fără
viză, precum și a unor alte serii de modificări referitoare la deținerea
simultană a două pașapoarte electronice, ceea ce până acum nu au avut.
În acest context, domnul deputat Sebastian Valentin Radu, a
precizat că nu vede legătura dintre termenul de valabilitate al pașapoartelor și
toate celelalte lucruri pe care doresc a fi rezolvate.
Propunerea domniei sale a fost de a merge mai departe cu acest
proiect.
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Doamna Melania Ghica a precizat că din punct de vedere tehnic au un
calendar pe care trebuie să-l îndeplinească, tehnic neputând intra peste o
săptămână pentru că au de modificat o aplicație de primire a cererilor,
precum și o aplicație de tipărire a pașapoartelor.
Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a precizat că termenul de
valabilitate al pașapoartelor este înscris în documentul respectiv, acest
termen de valabilitate ieșind în mod automat, probabil generat de către
sistem, 5 ani de zile de la data eliberării sau 3 ani de zile în cazul copiilor.
Părerea domniei sale este că o simplă modificare în sistemul
informatic va prelungi în mod automat și va tipări noul termen de valabilitate
al pașaportului conform noii prevederi legale.
În acest context, doamna Melania Ghica a precizat că din punct de
vedere tehnic, integratul trebuie să asigure fondurile, aplicația nefiind
gestionată de Direcția Generală Pașapoarte.
Domnul deputat Nicolae Daniel Popescu a adus în atenție Proiectul de
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PLx216/2018), aflat de
altfel în dezbatere la Comisia pentru politică externă și Comisia de apărare,
ordine publică și siguranță națională.
Doamna Melania Ghica a menționat că știe despre acest proiect de
lege, informând în același timp că acest proiect de lege urmează a fi dezbătut
în ședința comună a celor două Comisii, miercuri 9 mai.
Față de cele menționate, propunerea unor membri ai Comisiei a fost
de continuare a dezbaterilor în ședința următoare.
Domnul vicepreședinte Ioan Sorin Roman a supus la vot
propunerea.
Cu majoritate de voturi, membrii Comisiei au hotărât continuarea
dezbaterilor săptămâna viitoare.
Dezbatere asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.12/2018 pentru modificarea Legii nr.321/2006
privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele,
proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni
și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de
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repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru
Românii

de

Pretutindeni

pentru

această

activitate

(PLx215/2018),

l-a

constituit următorul punct al ordinii de zi.
Proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare
modificarea

Legii

nr.321/2006,

privind

regimul

acordării

finanțărilor

nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea
activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale
acestora, precum și

a modului de repartizare și de utilizare a sumei

prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru
această activitate, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere că inițiatorul acestui proiect de lege este Guvernul,
domnul

vicepreședinte

Ioan-Sorin

Roman

a

solicitat

reprezentanților

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni punctul de vedere general.
Doamna secretar de stat Lilla Debelka, în scurta expunere, a
precizat că, cadrul juridic instituit de forma Legii 321/2006, anterioară
modificării prin ordonanța de urgență,

conținea o serie de prevederi

normative respective și neadaptate realităților de fapt care practic îngrădeau
implementarea proiectelor în sprijinul românilor de pretutindeni.
După cum a menționat domnia sa, o problemă majoră apărea în
aceea că nu erau considerate cheltuieli eligibile acelea în care aveau ca
rezultat creșterea valorilor activelor corporale existente, prin îmbunătățiri,
extinderi, respectiv, acele cheltuieli realizate pentru o serie de reparații a
clădirilor improprii.
Doamna secretar de stat Lilla Debelka a mai precizat că, întrucât
realizarea obiectivelor asumate prin programul de Guvernare presupune
inclusiv realizarea unor astfel de lucrări, exista riscul ca măsurile referitoare la
diaspora să nu poate fi implementate.
De asemenea, domnia sa a subliniat că modificarea în regim de
urgență a Legii nr.321/2006, contribuie la deblocarea activității de derulare a
proiectelor la nivelul instituției, prin instituirea posibilității ca acele cheltuieli
care au ca rezultat creșterea valorii activelor corporale, existente prin
îmbunătățiri, extinderi, să fie eligibile. Astfel, Ministerul pentru Românii de
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Pretutindeni (MRP) va putea finanța lucrări de reparații absolut necesare
clădirilor improprii desfășurării activității normale.
În scurta expunere, doamna secretar de stat Lilla Debelka a mai
adus în atenție și faptul că valorile maximale ale cheltuielilor referitoare la
onorarii, premii, cheltuieli de tratații și reprezentare să fie stabilite prin
hotărâre de Guvern.
În ceea ce privește forma finală a proiectului de act normativ
adoptat de Guvern, domnia sa a adus în atenție faptul că integrează
propunerile primite din partea tuturor ministerelor avizatoare, precum și
propunerile reformulate de către Consiliul Legislativ.
Ca și concluzie, doamna secretar de stat Lilla Debelka a menționat
că Ministerul pentru Românii de Pretutindeni apreciază că, instituirea
posibilităților reale de reabilitare a unor imobile, școli, biserici, centre de
informare și centre comunitare, muzee, obiective culturale, relevate pentru
păstrarea identității culturale, spirituale și lingvistice românești ar contribuie
la îmbunătățirea relaționării cu asociațiile românilor de pretutindeni.
În acest context, domnul vicepreședinte Matei Adrian Dobrovie
dorea să știe dacă s-a luat în considerare faptul ca la aceste cheltuieli eligibile
să se includă și taxele pe care le plătește un ONG care își angajează oameni
pe un proiect, pentru că aceste taxe sunt mari pe salariile respective să fie
acoperite.
Domnul Viorel Beleuzu, consilier relații în cadrul Ministerului pentru
Românii de Pretutindeni a menționat că în anexă sunt prevăzute și categoriile
de cheltuieli, putând fi incluse în acest capitol, subliniind în același timp că
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni nu decontează taxele angajatorului
din salarii.
Ședința Comisiei a continuat cu dezbaterile pe amendamente.
În

urma

examinării

Proiectului

de

Lege,

a

amendamentelor

dezbătute şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de ordonanță de
urgență, cu amendamente admise și amendamente respinse, prezentate în
anexe.
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Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor
țării a continuat cu discuții cu privire la efectuarea unei vizite de lucru în
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Astfel, având în vedere contextul actual al problemelor cu care se
confruntă comunitatea de români din Marea Britanie, membrii Comisiei pentru
comunităţile de români din afara graniţelor ţării consideră utilă efectuarea
unei vizite de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,.în
prima decadă a lunii iunie a.c.
Din

delegație

urmează

să

facă

parte

următorii

deputați:

Nicolae Velcea –vicepreședinte (PSD) și conducătorul delegației, Nicolae Daniel Popescu (USR) - secretar, Nicolae Georgescu (PSD) și Mihai-Alexandru
Voicu (PNL)- membri.
Solicitarea de suplimentare a personalului Comisiei cu un post l-a
constituit următorul punct al ordinii de zi.
Având în vedere extinderea activității Comisiei pentru comunitățile
de români din afara granițelor țării, precum și a faptului că în prezent
Comisia are de îndeplinit o serie de obiective în vederea derulării și
dezvoltării în viitor a unei relaţii permanente cu comunităţile de români
situate în afara graniţelor ţării (în acest sens fiind menționate întărirea
legăturilor cu instituţiile care au competenţă legală în ceea ce priveşte
problematica românilor din afara graniţelor ţării, cu instituţii care fac parte din
Consiliul Interministerial pentru românii din străinătate, precum și cu
organizații și asociații din țară și din afara granițelor), membrii Comisiei au
considerat necesar creşterea numărului de angajaţi din cadrul Comisiei, motiv
pentru care au propus trimiterea unei adrese Secretariatului General al
Camerei Deputaților prin care să se solicite suplimentarea posturilor alocate
Comisiei cu încă un post.
În urma epuizării subiectelor înscrise pe ordinea de zi, lucrările şedinţei
Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din data de 8
mai au fost declarate închise.
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Miercuri, 09 mai 2018 și Joi, 10 mai 2018

Studiu individual.

VICEPREȘEDINTE,
Ioan Sorin ROMAN

SECRETAR,
Sebastian Valentin RADU

Consilier parlamentar,
Mona-Valentina ALESANDRU
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