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         Parlamentul României 
          Camera Deputaţilor 

 
              Comisia pentru comunităţile de români 

              din afara graniţelor ţării 
 

  
 

  
 

PROCES-VERBAL 

      al lucrărilor Comisiei din zilele de 18 și 19 mai 2020 

 

         Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      și-a desfășurat lucrările în zilele de 18 și 19 mai 2020 

 

 

         Luni, 18 mai 2020 

 

              Studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 
 

   Marți, 19 mai  2020 

 

               La lucrările Comisiei au participat 12 deputaţi din totalul de 18 membri: 

     Constantin Codreanu (PMP) – președinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – vicepreședinte, 

Ioan Sorin Roman (PSD) – vicepreședinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreședinte, Dumitru Lupescu 

(USR) – secretar, Nicolaie-Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar,  Matei-Adrian Dobrovie (PNL), 

Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Claudia Gilia (PSD), Costel Lupașcu (PSD), Mihăiță 

Vîrză (PSD) şi Alin-Vasile Văcaru (PRO EU).  

Au absentat: 

  Ştefan-Alexandru Băișanu (neafiliat), Cristian Buican (PNL), Doru-Petrișor Coliu (PMP), 

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

mona.alesandru
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Au participat în calitate de invitați din partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul Iulian Ivan – 

director, iar din partea Autorității Electorale Permanente a participat domnul Vajda Zsombor - 

vicepreședinte. 

Marți, 19 mai  2020 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării și-a desfășurat lucrările în ziua de           

19 mai 2020, fiind condusă de domnul președinte Constantin Codreanu. 

În deschiderea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a făcut o scurtă prezentare a 

proiectelor de lege aflate ordinea de zi a Comisiei, aducând în același timp în atenție amendamentele 

inițiate de domnia sa la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea prevederilor Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PLx186/2020). 

În atenția membrilor Comisiei a fost adus de către domnul președinte Constantin Codreanu  și 

amendamentul inițiat de domnia sa și reformulat de domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu, al art.17 

alin.(6) din Legea pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente                                                                            

       Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a continuat cu dezbaterea 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PLx 234/2020),  

 Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că inițiativa legislativă este acea propunere care 

completează un număr consistent de inițiative legislative, ordonanțe de urgență, care prevăd suplimentarea 

numărului de parlamentari pe diaspora, membrii Comisiei văzând argumentele și contra argumentele, 

necunoscând dacă mai este necesară o discuție. 

 În atenție a fost adus de domnia sa un argument, care, după cum a precizat domnia sa, nu  a fost 

invocat în ședința trecută, faptul că,  în luna februarie a.c., președintele Camerei Deputaților, domnul Ion-

Marcel Ciolacu, a spus că, chiar dacă se respinge acea Ordonanță a Guvernului care suplimentează numărul 

de parlamentari de diaspora, va avea un proiect de lege legat de mărirea numărului de parlamentari și de 

mărirea la 3 zile a perioadei de vot în afara țării. 

 Acest argument, după cum a precizat domnul președinte Constantin Codreanu, poate fi un argument 

în plus pentru membrii Comisiei, care vor privi cu suficientă deschidere această propunere din PLx 234/2020, 

în care Partidul Mișcarea Populară (PMP) vorbește de  mărirea unui număr de parlamentari, respectiv           

14 deputați și 7 senatori, fiind o inițiativă foarte generoasă. 
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 Următorul punct al ordinii de zi l-a constituit dezbaterea asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea prevederilor Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PLx186/2020). 

 Domnul președinte Constantin Codreanu a reamintit că acest proiect de lege a fost în dezbatere la 

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, vorbind cu reprezentanții MAE și 

Autorității Electorale Permanente (AEP) asupra punctelor de vedere pe acest proiect de lege. 

 Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că în urma punctului de vedere transmis de MAE, 

unele dintre sugestiile primite au fost transformate în amendamente, membrii Comisiei primind acele 

amendamente în format electronic, amendamente care pot fi de altfel însușite dacă domniile lor doresc.  

 În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul domnului Vajda 

Zsombor, vicepreședintele Autorității Electorale Permanente (AEP) pentru a prezenta pe scurt punctul de 

vedere al AEP, cu privire la acest proiect de lege.  

 După cum a precizat domnul vicepreședinte Vajda Zsombor, AEP a analizat acele propuneri, marea 

majoritate vizând așa cum au zis și colegii de la MAE măsurile care s-au luat la prezidențiale și care au 

funcționat, AEP având totuși niște modificări. 

 În acest context, domnia sa s-a referit la partea tehnică care are în vedere stabilirea modalităţii de 

sigilare a urnelor de vot şi a căilor de acces în localul de vot; stabilirea unei modalităţi distincte de păstrare şi 

de sigilare a ştampilelor cu menţiunea „VOTAT”; instituirea expresă a obligaţiei biroului electoral al secţiei 

de votare de a verifica, pe lângă integritatea sigiliilor, integritatea materialelor electorale lăsate în localul 

secţiei de vot, precum și instituirea expresă a interdicţiei de a părăsi localul de vot cu ştampila de control, 

ştampile cu menţiunea „VOTAT", buletine de vot sau liste electorale. 

Alte subiecte aduse în atenție de către domnul vicepreședinte Vajda Zsombor au făcut referire la  

modalitatea de generare în format electronic a listelor electorale şi la procedura de urmat în situaţia 

disfuncţionalităţii dispozitivului electronic, precum și la extinderea obligatorie a programului secţiilor de 

votare din străinătate. 

În privința amendamentelor propuse a fi aduse textului propunerii legislative, domnia sa a precizat că 

acestea au ca obiect măsuri legislative care nu au fost supuse dezbaterii Senatului, amendamentele putând 

încălca într-un fel principiul bicameralismului, iar la final,  Curtea Constituțională să spună că nu au fost 

respectate unele principii.   

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că suntem într-o situație în care 

nu putem anticipa efectele acestei crize epidemiologice care poate afecta procesul de vot, nu doar în afara 

țării, cât și în țară, iar că la un moment dat, ar putea fi necesară intensificarea soluțiilor și în interiorul țării  

 Ședința Comisie a continuat cu dezbaterea pe amendamente la Proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea prevederilor Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum 

şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PLx186/2020). 
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 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul  domnului vicepreședinte 

Nicolae Daniel Popescu, pentru a da citire reformulării amendamentului  alin.(6)  al art.17 din Lege. 

 Domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a precizat că amendamentul reformulat este o 

completare la ceea a ce a propus și domnul președinte Constantin Codreanu, practic, propunerea vizând 

respectarea principiului alegerii aleatori prin tragere la sorți consemnat în dispozițiile alin.(2) ale art. 17 din 

aceeași lege la art.12 alin.(5) și (6), propunând susținerea acestuia. 

 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a propus supunerea la vot a fiecărui 

amendament, precizând că dezbaterile proiectului de  lege au fost amânate cu o săptămână datorită întârzierii 

punctului de vedere al MAE, majoritatea sugestiilor și observațiilor venind  ca urmare a concluziilor făcute în 

baza experienței reușite la alegerile prezidențiale. 

 În urma supunerii la vot, amendamentul propus de  domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a 

fost respins. 

 Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a continuat cu prezentarea 

domnului președinte Constantin Codreanu a amendamentului inițiat de domnia sa, a art. 17 alin.(1) 

După cum a precizat domnul președinte Constantin Codreanu, în amendament este vorba despre un 

locțiitor, pentru că au fost cazuri în care secțiile de vot au fost blocate pentru că apăreau probleme - 

președinții neprezentându-se în timp util, și atunci practic era situația în care era blocată secția de vot, - prin 

urmare, sugestia MAE fiind tocmai de a utiliza în textul legislativ și noțiunea de un locțiitor pentru un 

președinte, propunând supunerea la vota amendamentului. 

Pentru a clarifica votul împotriva amendamentului adus în atenție de domnul vicepreședinte Nicolae 

Daniel Popescu, domnul Mihai Vîrză a precizat că, chiar dacă colegii de partid al domniei sale au votat 

împotriva amendamentului, aceștia nu sunt împotriva românilor. Cetățenii români din afară având drept de vot 

3 zile și putând să-și exprime votul în orice circumstanță. 

 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că prin acest amendament se 

îmbunătățește cadrul legal. 

 Domnul secretar Nicolaie-SebastianValentin Radu a rugat să se menționeze faptul că domnia sa este 

împotriva tuturor proiectelor de lege aflate pe ordinea de zi a Comisiei de astăzi. 

 Domnul deputat Nicolae Georgescu a dorit să aducă clarificări legat de faptul că s-a lăsat să se 

înțeleagă că colegii de partid ai domniei sale care sunt împotriva amendamentelor, votează împotriva 

românilor. 

 În acest context, domnul deputat Nicolae Georgescu a precizat că aici se discută de o lege și de câteva 

amendamente, iar după cum se cunoaște, și la alte ședințe când această lege s-a aflat pe ordinea de zi , domnia 

sa și-a exprimat opinia că dacă este împotrivă, este împotriva faptului că reprezentarea nu este matematic 

corectă, putând spune chiar că este împotriva faptului că sunt prea puțini, rugând în același timp ca să nu se 

lase impresia că partidul din care face parte domnia sa este împotrivă. 
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 Domnul deputat Nicolae Georgescu  a mai precizat că colegii domniei sale pot fi împotrivă pentru că 

și-ar dori ca reprezentarea să fie mult mai mare, iar din punctul de vedere al domniei sale, în această ședință 

este împotriva amendamentelor și a tot ce se află pe ordinea de zi. 

Domnul secretar Nicolaie-SebastianValentin Radu a precizat că își aduce aminte că românii au votat 

în număr covârșitor reducerea numărului de parlamentari, iar dacă există intenția de mărire a numărului de 

parlamentari, atunci să fie organizat un nou referendum, oricine își dorește acest lucru, și atunci când românii 

își vor dori creșterea numărului de parlamentari, cu siguranță că putem lua în discuție acest lucru. 

Totodată, domnul secretar Nicolaie-SebastianValentin Radu a precizat că este corect să ne întoarcem 

la popor și să întrebăm dacă poporul își dorește aceste lucru sau nu, acesta fiind motivul pentru care colegii de 

partid ai domniei sale au votat împotriva acestui proiecte de lege. 

 În acest context,domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că se bucură că s-a amintit de acel 

referendum organizat de domnul președinte Traian Băsescu, legat de reducerea la 300 a numărului de 

parlamentari, aducând în același timp  în atenție și faptul că în circuitul legislativ este și un proiect de lege 

depus de PMP pentru transformarea în lege a voinței poporului. 

 În ceea a ce privește mărirea numărului de parlamentari de diaspora, domnia sa a precizat că proiectul 

de lege nu presupune sub nicio formă mărirea numărului de parlamentari. 

 Referitor la precizările domnului deputat Nicolae Georgescu, domnul președinte Constantin Codreanu 

a mai precizat că vorbește de 3 zile de vot în afara României și despre modalități de sprijin pe care să le 

oferim cetățenilor care să voteze la fel cum au votat la alegerile prezidențiale, atunci când România s-a 

comportat exemplar din punct de vedere logistic în afara granițelor țării. 

 În privința amendamentelor inițiate de domnia sa, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat 

că aceste amendamente sunt amendamente care îmbunătățesc forma inițială a colegilor de la Partidul Național 

Liberal (PNL) care au inițiat acest proiecte de lege, reamintind de promisiunea domnului Președinte Ion-

Marcel Ciolacu în susținerea acestui proiecte de lege. 

 După cum a precizat domnia sa, având în vedere că anumiți colegi ai domniei sale vor să voteze 

împotriva amendamentelor propuse, a propus votarea în bloc a tuturor amendamentelor. 

 Domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a făcut un apel pentru colegii care au votat  împotrivă 

precizând că, pentru a susține amendamentele propuse, dacă este o problemă, se pot depune ca amendamente 

ale Comisiei, deci nu trebui să fie al unei persoane sau alta, fiind amendamente care îmbunătățesc - cum a 

precizat de altfel și domnul președinte Constantin Codreanu , și cum o spunem de câțiva ani de zile-procesul 

de votare și alegerea deputaților și senatorilor în circumscripția pentru românii din afara granițelor țării și 

fiind inițiate tocmai pentru a veni în sprijinul lor. 

 Domnul deputat Costel Lupașcu a precizat că dorește să reamintească faptul că colegii de partid ai 

domniei sale au susținut întotdeauna modul corect și civilizat de vot a compatrioților noștri din diasporă, 

susținând de asemenea posibilitatea lor de a vota în cele 3 zile care au fost stabilite conform legii. 
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 Domnia sa a mai precizat că de aceea, cu siguranță nu vor fi împotriva a ceea a ce a susținut domnul 

președinte Constantin Codreanu, aceea de restrângere a drepturilor concetățenilor de a vota în diasporă, iar că 

aceste amendamente vor fi analizate, vor fi votate în Comisia de raport, respectiv în ședința Comisiei juridice 

de disciplină și imunități, și vor ajunge și la plen când se va vedea cu adevărat modul de susținere al acestui 

proiect de lege al partidului din care domnia sa face parte. 

 În  ceea a ce privește votul pe aceste amendamente, domnul deputat Costel Lupașcu a precizat că 

domnia sa, împreună cu colegii de partid ai domniei sale au votat în consecință. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, amendamentele inițiate de domnul președinte 

Constantin Codreanu și domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu la Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea prevederilor Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PLx186/2020) 

au fost respinse cu majoritate de voturi. 

      În ceea ce privește avizul Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea prevederilor Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PLx186/2020), în urma examinării proiectului de lege şi a 

opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări, au hotărât cu 5 voturi pentru, 5 împotrivă și 2 abțineri, 

avizarea negativă a proiectului de lege, cu amendamente respinse, prezentate în Anexă. 

     Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a continuat cu supunerea 

la vot a Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PLx 234/2020), în 

vederea avizării. 

             În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări 

au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 

Epuizându-se punctele înscrise pe Ordinea de Zi, lucrările Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării  din Camera Deputaților din data de 19 mai, au fost declarate închise. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

SECRETAR,             SECRETAR, 

Nicolaie-Sebastian Valentin RADU             Dumitru LUPESCU 
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                      Mona-Valentina Alesandru 
                          consilier parlamentar 


