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PROCES - VERBAL 
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

din  25 – 26 februarie 2009 
 
 
 Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea 
ordine de zi: 

 
1. Dezbaterea şi avizarea următoarelor proiecte de lege : 
 
Pl-x 36 – Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr. 
248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 
(şedinţa comună cu Comisia pentru apărare) 
 
PL-x 46 – Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad, la 26 
ianuarie 2009. 
 
2. Diverse 

 
Sesizaţi pe fond pentru Pl.x-36 membrii Comisiei pentru politică externă 

şi membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională s-au 
întrunit în şedinţă comună pentru dezbaterea acestei propuneri legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.30 
alin.(3) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 
români în străinătate, cu o nouă literă, care să reglementeze regulile aplicabile în 
cazul ieşirii din ţară a cetăţenilor români minori care se deplasează în grup 
organizat pentru a participa, pe bază de invitaţii, la activităţi culturale, sportive, 
tabere şcolare sau schimburi de experienţă. 

Din partea Ministerului Afacerilor Externe au participat în calitate de 
invitaţi domnul Doru Stan,  Secretar de Stat şi doamna Elena Paris, şef serviciu. 
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In susţinerea acestei propuneri legislative, domnul deputat Borbély László, 
preşedintele Comisiei pentru politică externă consideră că, minorii care sunt 
titulari ai cărţii de identitate sau a paşaportului individual şi se deplasează în 
grup organizat pentru a participa pe bază de invitaţie la activităţi culturale, 
sportive, tabere şcolare sau schimburi de experienţă organizate în statele vecine,  
pot ieşi din ţară pe baza unei declaraţii autentificate a conducătorului instituţiei 
respective în care sunt nominalizaţi minorii care compun grupul, cu menţionarea 
seriei, numărului şi data eliberării cărţii  de identitate sau a paşaportului 
individual al minorilor. În acest fel s-ar înlocui declaraţia ambilor părinţi sau a 
părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul, simplificându-se totodată şi 
formalităţile greoaie la ieşirea din ţară. Un alt argument  în susţinerea acestei 
propuneri a fost acela al copiilor din mediul rural care trebuie să parcurgă o 
distanţă destul de mare până la cel mai apropiat birou notarial, precum şi 
onorariile percepute de notari. 

In replică, doamna deputat Manuela Mitrea, vicepreşedinte al Comisiei 
pentru politică externă, consideră că această propunere a fost deja respinsă de 
Senat, fiind vorba de minori nu se poate lua în considerare numai o situaţie dată, 
ci întreg ansamblul acestora cu accent deosebit pe traficul copiilor, care sub 
anumite pretexte invocă calitatea de părinte care nu intotdeauna a reieşit din 
actele prezentate în faţa notarului.  Doamna vicepreşedinte consideră  că Croaţia 
nu reprezintă un model concludent după care România ar trebui să se alinieze în 
acest scop. Doamna deputat Manuela Mitrea va face o propunere Uniunii 
Notarilor pentru eliminarea onorariilor şi a taxelor pentru minorii care se 
deplasează pentru activităţi de  grup în străinătate. 

Domnul deputat Costică Canacheu, preşedintele Comisiei pentru ordine 
publică şi siguranţă naţională consideră că această propunere legislativă nu face 
trimitere directă la Legea 272/2004  art.18 alin.(2), deoarece Legea 248/2005 a 
fost elaborată în contextul textului alineatului mai sus menţionat al legii speciale 
privind drepturile copilului. In consecinţă, propune respingerea acestei propuneri 
legislative. 

Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe propun respingerea acestei 
propuneri legislative, deoarece modificarea propusă ar conduce la eliminarea 
consimţământului părinţilor. Sunt de acord cu reala dificultate birocratică, în 
special a copiilor aflaţi în străinătate, însă această declaraţie se poate obţine de la 
ambasadă, a declarat domnul Doru Stan, secretar de Stat al Ministerului 
Afacerilor Externe. 

In urma supunerii la vot, deputaţii celor două comisii reunite, au hotărât cu 
majoritate de voturi, 5 voturi împotrivă şi 1 abţinere, întocmirea raportului de 
respingere. 

 
PL-x 46 are ca obiect ratificarea Memorandumului de Înţelegere între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad, la 26 
ianuarie 2009. 
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Prin Hotărârea Parlamentului României nr.32/2008 din 22 decembrie 
2008, privind continuarea participării României cu unităţi şi subunităţi din 
Ministerul Apărării la stabilizarea Republicii Irak, s-a aprobat continuarea 
prezenţei militarilor români în Irak după 31 decembrie 2008 în condiţiile 
stabilite de comun acord cu partea irakiană. 

In vederea asigurării bazei legale în Irak pentru prezenţa trupelor stăine 
(altele decât ale SUA) începând cu 1 ianuarie 2009, Parlamentul irakian a 
adoptat, la data de 23 decembrie 2008, rezoluţia nr.50/2008 prin care se 
autorizează guvernul irakian să întreprindă demersuri pentru reglementarea 
condiţiilor de şedere în Irak a trupelor române, australiene, britanice, estoniene 
şi salvadoriene şi a statutului acestora în conformitate cu prevederile rezoluţiei 
nr.439/2008 a Consiliului de Miniştri (guvernul irakian). La rândul său, rezoluţia 
nr.439/2008 a Consiliului de Miniştri irakian cuprinde dispoziţii referitoare la 
durata prezenţei forţelor statelor menţionate în Irak, jurisdicţia şi regimul fiscal 
aplicabile acestora, modalităţile de stabilire a activităţilor şi misiunilor care vor 
fi efectuate de aceste trupe. 

In cursul lunii decembrie au fost purtate negocieri cu partea irakiană în 
vederea încheierii acordului bilateral pentru reglementarea statutului forţelor 
române în Irak după data de 31 decembrie 2008, negocieri concretizate prin 
Memorandumul de înţelegere semnat de 26 ianuarie 2009 şi supus ratificării. 
 In urma supunerii la vot, acest proiect de Lege a fost avizat favorabil, în 
unanimitate. 
 Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Borbély László, 
preşedintele Comisiei pentru politică externă, cu excepţia şedinţei comune cu 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care au fost 
conduse de domnul deputat Costică Canacheu, preşedintele acesteia. 

Au fost prezenţi 20 deputaţi: Borbély László (UDMR), Manuela Mitrea 
(PSD+PC), Rogin Marius (PD-L), Buciuta Ştefan (Minorităţi), Popoviciu Alin 
Augustin Florin (PD-L), Blaga Iosif Veniamin (PD-L), Bot Octavian (PD-L), 
Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Dumitrache Ileana Cristina (PSD+PC), Edler 
András György (UDMR), Ganţ Ovidiu Victor (Minorităţi), Moldovan Carmen 
Ileana (PSD+PC), Năstase Adrian (PSD+PC), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae 
(PSD+PC), Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana (PSD+PC), Oajdea Vasile 
Daniel (PD-L), Olteanu Bogdan (PNL), Popescu-Tăriceanu Călin Constantin 
Anton (PNL), Vişan Gelu (PD-L), Voinescu-Cotoi Sever (PD-L), absenti:  
Neculai Marius (PD-L), Popa Daniela (PSD+PC), Voicu Mihai Alexandru 
(PNL), 
 
 
       PRESEDINTE                                                SECRETAR 
       Borbély  László                              Popoviciu Alin Augustin Florin 
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