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În perioada 12-14 martie 2019, Comisia pentru politică externă şi-a
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:
¾ Dezbaterea următoarelor iniţiative:
1) Plx – 21/2019 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru
modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români
în străinătate
2) COM (2019) 22 - DOCUMENT DE REFLECŢIE – CĂTRE O EUROPĂ DURABILĂ
PÂNĂ ÎN 2030
În şedinţa din data de 12 martie a.c., membrii Comisiei au dezbătut
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate
ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi au hotărât, cu
majoritate de voturi şi o abţinere, amânarea dezbaterilor pentru o săptămână. S-a
menţionat faptul că suntem sesizaţi pentru raport comun cu Comisia pentru
administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională.
În prezentarea punctului de vedere al Guvernului s-a exprimat că Guvernul
nu susţine adoptarea iniţiativei legislative, din punct de vedere tehnic sistemul nu
permite, în prezent, introducerea, prelucrarea unor informaţii privind domiciliul aflat
în străinătate. Este necesar ca o astfel de propunere să fie fundamentată nu numai
din punct de vedere tehnic, ci si juridic, care este documentaţia pe baza căreia
urmează să stabilim un domiciliu care se află la o adresă pe jurisdicţia unei alte
autorităţi publice într-un alt stat.
Au avut loc dezbateri cu privire la cartea de identitate şi paşaport,
reprezentantul Guvernului precizând că problema tehnică este cea mai importantă,

domiciliile, adresele nu le stabilim noi, primim aceste adrese, există nişte coduri, pe
care noi le importăm dintr-un nomenclator.
De asemenea, a anunţat că la finalul anului 2018 a fost demarat un studiu,
în prezent se colectează datele de la statele membre UE în ceea ce priveşte
condiţiile de eliberare a documentelor de identitate, că a coordonat negocierile în
trialogul unui proiect de regulament privind întărirea elementelor de securitate, că
acest proiect de regulament urmează să fie adoptat de Parlamentul European şi
Consiliul UE, probabil în luna iulie a acestui an, cu perioadă de implementare pentru
România de 2 ani.
Domnul deputat Korodi a exprimat că din punct de vedere tehnic când un
cetăţean român se stabileşte pe o perioadă mai lungă într-o ţară străină este
obligat să ceară o carte de identitate provizorie din acel stat. Astfel, există un
document oficial al statului respectiv prin care se certifică un domiciliu, la o adresă
bine precizată. Domnul deputat consideră că cartea de identitate, ca şi instrument
juridic, e mai diferită faţă de ce propun iniţiatorii.
Domnul deputat Dobrovie a dorit să ştie cifra legată de paşapoartele CRDS,
care este evidenţa pe state, unde avem aceşti cetăţeni şi care este distribuţia.
Totodată, a menţionat că există în dezbatere parlamentară PLx 575/2017 care se
referă la cartea de identitate electornică şi alte proceduri.
Răspunzând întrebării, dl Giulescu a susţinut că cifra exactă nu o gestionează
DEPABD, fiind deţinută de Direcţia de paşapoarte, a precizat că Sistemul naţional
informatic privind evidenţa persoanelor are nevoie de o retehnologizare urgentă, iar
proiectul de lege menţionat cuprinde şi această parte care ar permite să-l
dezvoltăm şi adaptăm la actualele necesităţi.
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au analizat documentul de
reflecţie şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, elaborarea unei opinii.
A participat la şedinţă, din partea Guvernului, în calitate de invitat, dl
Comisar Cătălin Giulescu, Director, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor si
Administrarea Bazelor de Date.
În zilele de 13 şi 14 martie membrii Comisiei au avut studiu individual asupra
iniţiativelor legislative înregistrate la Comisie, în vederea dezbaterii ulterioare.
La şedinţele Comisiei din data 12, 13 şi 14 martie şi-au înregistrat prezenţa
un număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni
(PNL), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL),
Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Dobrovie Matei-Adrian
(afiliat PNL), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Korodi Attila (UDMR), Pau
Radu Adrian (Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD). Au fost absenţi: Balan Ioan
(PNL), Bogaciu Alexandra Corina (Neafiliat), Constantin Daniel (Neafiliat),
Cosma Andreea (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale-deplasare),
Gerea Andrei Dominic (ALDE), Intotero Natalia-Elena (PSD-Guvern), Tomac
Eugen (PMP) şi Voicu Mihai Alexandru (PNL).
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