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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 04 și 05 mai 2020 

 

         Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      și-a desfășurat lucrările în zilele de 04 și 05 mai 2020 

 

Luni, 04 mai 2020 

 

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

 

Marți, 05 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, 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: 

  Nicolaie-Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar,  Ştefan-Alexandru Băișanu (neafiliat), 

Cristian Buican (PNL), Doru-Petrișor Coliu (PMP), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) şi Alexandru-Mihai 

Voicu (PNL). 
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Au participat în calitate de invitați din partea Ministerului Afacerilor Externe, doamna Daniela Grigore 

Gîtman – secretar de stat și domnul Iulian Ivan – director, iar din partea Autorității Electorale Permanente a 

participat domnul Vajda Zsombor - vicepreședinte. 

Marți, 05 mai  2020 

 

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

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

 După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi și prezentarea invitaților, ședința Comisiei 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), Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților fiind 

sesizată în avizare.  

În deschiderea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că, cele două 

proiecte aflate pe ordinea de zi, respectiv Proiectul 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), și 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) sunt legate între ele, ambele vizând 

cetățenii români din diaspora cu drept de vot. 

În acest context, domnia sa a mai precizat că aici vorbește pe de o parte despre reprezentarea 

acestora în Parlamentul României, iar pe de cealaltă parte se vorbește despre extinderea posibilității 

exprimării votului pe modelul aplicat la alegerile prezidențiale și în cazul alegerilor parlamentare, 

vorbind de cele 3 zile, mai exact, de 2 zile și jumătate pe perioada cărora să funcționeze secțiile de 

vot în afara țării. 

Cât privește Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente              

(PLx234/2020), domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că, acesta face referire la 

reprezentarea corectă a diasporei în Parlamentul României, fiind inițiat împreună cu colegii de la Partidul 

Mișcarea Populară (PMP),  și fiind unul dintre o suită de proiecte legislative, care au ca obiect creșterea 

numărului de parlamentari.  

În scurta prezentare,  domnia sa a mai precizat că acest proiect de lege este pe de o parte cel mai 

generos, pentru că rațiunea din spatele numărului pe care l-a identificat, a fost acela, ca inclusiv la Senat, să 

poată exista posibilitatea creări unui grup parlamentar diaspora sau oricum se va numi acest grup, grup care să 

înglobeze acești senatori, un grup formal, pentru că nu se poate vorbi de un grup formal acolo fiind nevoie de 
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participarea unor senatori deși pe aceeași listă de partid politic. 

      În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a invocat și alte proiecte similare, 

nepărându-i-se normal, după cum a precizat domnia sa, ca cele câteva milioane de cetățeni români 

din afara granițelor să aibă aceeași reprezentare în Parlamentul României precum o au județele mici 

din România, județe precum Tulcea sau Covasna, care au același număr de parlamentari, 4 deputați 

și 2 senatori, vorbind  de asemenea pe de o parte de o populație de 200 000 de cetățeni și de cealaltă 

parte vorbind despre câteva milioane, acest lucru fiind confirmat inclusiv, după cum a mai precizat 

domnia sa, de ultimele alegeri prezidențiale, acolo unde a avut aproape 1 milion de cetățeni care au 

participat la vot, cetățeni care s-au exprimat în acest sens. 

 După cum a precizat domnul președinte Constantin Codreanu, este firesc ca cel mai mare 

investitor în economia românească din ultimii ani să beneficieze de această atenție electorală din 

partea statului român și orice argumente care s-au vehiculat în spațiul public precum că odată mărit 

numărul de parlamentari va fi mărit și numărul total de parlamentari în cele 2 Camere ale 

Parlamentului, este bineînțeles clar că nu militează acest punct, ci se va reduce în mod proporțional 

din celelalte circumscripții 1-42. 

Domnul deputat Nicolae Georgescu a dorit să facă o remarcă legat de o serie de termeni pe 

care i-a folosit domnul președinte Constantin Codreanu în scurta prezentare, legat de o „reprezentare 

corectă”, mai exact, domnia sa a dorit ca domnul președinte Constantin Codreanu să clarifice ce 

înseamnă o „reprezentare corectă”. 

Astfel, din punctul de vedere al domniei sale, dacă se face referire la niște cifre ale românilor 

care se află într-o anumită perioadă mai lungă sau mai scurtă în străinătate ca fiind criteriul și 

elementul fundamental pe baza căruia să stabilim reprezentarea lor în Parlament, atunci, domnia sa a 

precizat că nici măcar după ce se adoptă această lege, numărul de parlamentari consemnați a fi în 

Parlamentul României ca reprezentanți ai Diasporei, conform legii promovate de domnul președinte 

Constantin Codreanu nu ar fi corectă în accepțiunea enunțată mai devreme, pentru că după aceea se 

spune că prezența la vot în străinătate a fost în momentul alegerilor prezidențiale de 1 milion de 

cetățeni români care s-au exprimat. 

 Sugestia domnului deputat Nicolae Georgescu a fost de găsire a unei modalități, astfel încât, 

după cum a precizat domnia sa, prezența la vot în străinătate să nu fie confundată cu ceea a ce vrem, 

cu ceea a ce așteptăm de la diasporă, în opinia domniei sale, niciun sistem reprezentativ nu trebuie, 

după cum a precizat domnia sa, sub nicio formă, și nu trebuie să ne gândim ca cineva să aibă voie să 

fie reprezentat mai mult decât altcineva în funcție de investitori, așa cum a precizat domnul 

președinte Constantin Codrean, trebuind fi văzut și ales modele serioase, să vedem în alte țări, o 
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democrație către care tindem și către care ne-o alegem în funcție de reperele fiecăruia dintre noi, și 

să vedem cum stau lucrurile. 

 Ca și argument, domnul deputat Nicolae Georgescu  a precizat că, dacă ar trebui să fim 

corecți și să dăm reprezentativitate românilor din afara granițelor trebuie făcut în așa fel încît să 

facem ca românii din străinătate să fie reprezentați 50% , pentru că adunați toți români din străinătate 

ca populație, fac cel puțin cât toți românii din granițe. 

 Revenind la reprezentarea corectă, domnul președinte Constantin Codreanu, a adus în atenție 

existența în legislația electorală a României a acelei normă de reprezentare pentru un deputat, și a 

acelei norme de reprezentare pentru un senator, precizând că  atunci când spunem reprezentare 

corectă, nici măcar nu respectăm această normă de reprezentare pentru diaspora,  și trebuie să avem 

un număr foarte mare de parlamentari ai diasporei în viitorul Parlament dacă s-ar respecta acea 

normă în cazul celorlalte 42 de circumscripții, factorul economic nefiind sub nicio formă un 

argument în modificarea legislației electorale, el fiind un argument în momentul în care 

interacționăm cu românii din afara granițelor țării și nu poate fi trecut cu vederea.  

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a mai precizat că trebuie înțeles că 

nu vorbește de un obiectiv al domniei sale personal, ci vorbește de o solicitare cunoscută inclusiv de 

membrii Comisiei atunci când au avut loc întâlniri cu reprezentanți ai organizațiilor guvernamentale 

sau cu simplii cetățeni din diaspora, inclusiv la evenimentele organizate în Parlamentul României, 

toți fiind nemulțumiți de acest număr foarte mic de parlamentari de diaspora, fiind firesc să se vină 

cu acest pachet de soluții. 

În acest context, domnia sa a adus în atenție modul de desfășurare al alegerilor prezidențiale, 

care, după cum a precizat domnia sa, acestea au fost organizate în mod civilizat, cetățenii fiind 

mulțumiți, neexistând acele acuzații aduse statului român precum că au încălcat un drept 

fundamentul ca acela de a alege, iar pe baza acestui fapt vom vorbi despre alegerile parlamentare și 

cele două zile și jumătate, dar și de această modalitate de a le asigura reprezentarea pe care și-o 

doresc și pe care o merită românii din afara granițelor. 

Domnul Vajda Zsombor,vicepreședintele Autorității Electorale Permanente (AEP), a precizat 

că decizia este la latitudinea Parlamentului, dorind însă să atragă atenția în același timp asupra 

reprezentării românilor din străinătate. 

În acest context, domnia sa a precizat că s-a referit la faptul că legiuitorul spune că norma de 

reprezentare în țară pentru alegerea Camerei Deputaților este de un deputat la 73.000 de locuitori, iar 

norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 168.000 de locuitori, trebuind 

fi aplicat același principiu și pentru cetățenii care sunt în străinătate, însemnând că cei care locuiesc 
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afară, dar nu au domiciliul stabil afară, nu ar putea beneficia de acest principiu. 

Singurii, după cum a precizat domnul vicepreședinte Vajda Zsombor care au domiciliu stabil,  

fiind posesorii de pașapoarte CRDS, aproximativ 700.000 de cetățeni despre care AEP cunoaște că 

au cu siguranță domiciliul într-o anumită zonă, ceea a ce ar însemna o pre-înregistrare și după cum s-

a văzut la ultimul scrutin au fost ceva temeri de a se înregistra și cu votul prin corespondență. 

În acest context, domnia sa a mai precizat că cetățenilor români din afară, pentru a li se aplica 

aceleași tratamente ca cetățenilor din România, aceștia trebuie să aibă un domiciliu, revenind încă o 

dată asupra precizării că decizia este a Parlamentului și că orice modificare va fi adusă și în anexa 

nr.1 la Legea nr. 208/2015. 

Legat de precizările domnului vicepreședinte Vajda Zsombor, domnul președinte Constantin 

Codreanu a precizat că probabil domnul Vajda Zsombor a văzut în proiectul inițiat de domnia sa 

existența aceste prevederi, ca în cazul circumscripției electorale 43 să nu se aplice aceleași criterii 

valabile și pentru cel 42 de circumscripții legat de domiciliul, și anume criteriul domiciliului aplicat 

pentru a se asigura acea normă de reprezentare. 

În acest context, domnul vicepreședinte Vajda Zsombor  a precizat că nu cunoaște în ce mod 

ar contraveni principiului egalității puterii electorale, conform căruia un mandat ar trebui repartizat 

pentru toate circumscripțiile electorale. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că a văzut argumentul invocat de 

Consiliul Economic și Social (CES), doar că același argument a fost utilizat de cei care s-au opus 

modificării electorale, atunci când se vorbea de organizarea alegerilor și se vorbea exact de aceeași 

discriminare și de un tratament discriminatoriu pozitiv în privința cetățenilor români din afara 

granițelor țării, în opinia domniei sale fiind adevărat, existând de asemenea această nemulțumire 

legitimă pe undeva, pentru că nu era firesc și acceptabil ca cetățenii români din interiorul țării să 

voteze pe perioada unei singure zile, iar cei din afara țării să voteze pe o perioadă de două zile și 

jumătate. 

Doar că, așa după cum a mai precizat domnul președinte Constantin Codreanu aceasta este 

realitatea care ne impune, să se legifereze în acest mod. 

În acest context, domnul vicepreședinte Vajda Zsombor a precizat că aici ar duce mai departe 

discuția și ar reveni la situația în care Institutul Național de Statistică (INS-ul) utilizează aceste date, 

mai exact, la datele cetățenilor care sunt domiciliați în străinătate fiind tot în bazele INS, cetățenii 

apărând la domiciliile lor din țară. 

Domnul vicepreședinte Vajda Zsombor a adus în atenția membrilor Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării colaborarea pe care AEP-ul o are cu Institutul 



6/12 

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

e-mail: cromanii@cdep.ro 

Național de Statistică (INS) și modalitatea pe care AEP-ul o utilizează pentru stabilirea locului unde 

domiciliază cetățenii sau adresa de corespondență a acestora, precum și măsura pe care AEP-ul a              

găsit-o la îndemână pentru a veni mai rapid în ajutorul cetățenilor români. 

Revenind la deținătorii de pașapoarte CRDS, domnul președinte Constantin Codreanu a 

precizat că, dacă s-ar uita la argumentul deținătorilor de CRDS, dacă le-ar lua în considerare, oricum 

nu ar putea spune că avem o reprezentare cum a precizat anterior „corectă”, pentru că, după cum a 

mai precizat domnia sa, avem cel puțin un răspuns primit din partea MAI, care vorbește de 700.000 

de CRDS-iști, fiind până într-un milion. 

Cât privește punctul de vedere al Guvernului, doamna Daniela Grigore Gîtman, secretar de 

stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe a precizat că acesta a fost transmis în scris, iar 

Guvernul a decis că este de competența și de resortul Parlamentului să decidă asupra acestui proiect 

de lege.       

În ceea ce privește avizul dat de Consiliul Legislativ pe acest proiect de lege, doamna deputat 

Claudia Gilia a precizat că Consiliul Legislativ a vorbit de lipsa stabilirii unui criteriu cu privire la 

stabilirea numărului de mandate pentru deputați și senatori alocat circumscripției electorale 43. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că a explicat argumentele care au fost în 

spatele acestui număr, aducând în atenție că există diverse propuneri legislative, unele vorbind de 

dublarea, alte vorbind de un număr care nu este neapărat de dublare, acest proiect de lege fiind cel 

mai generos dintre toate proiectele legislative. 

Domnul deputat Alin Văcaru și-a exprimat nemulțumirea vis-a-vis de răspunsul doamnei 

secretar de stat Daniela Grigore Gîtman, cu privire la punctul de vedere al Guvernului pe această 

inițiativă legislativă. 

Domnia sa a dorit să cunoască de la doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman nu că 

decizia este a Parlamentului, pentru că, după cum a precizat domnia sa, toate legile sunt la decizia 

Parlamentului, ci dorea să afle care este punctul de vedere al Guvernului, mai exact, dacă Guvernul 

este sau nu de acord cu acest proiect de lege. 

În acest context, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a precizat că Guvernul, în 

punctul de vedere pe care l-a transmis, a spus clar că nu susține niciunul dintre punctele de vedere în 

mod special, și că decizia finală pe care o va lua Parlamentul pe această temă va fi susținută de 

Guvern, prin urmare, MAE nu susține niciuna dintre formulele legate de numărul de senatori, de 

deputați, iar ce va decide Parlamentul, MAE va sprijini. 

Practic, după cum a mai precizat domnia sa, Guvernul și MAE consideră că este foarte 

importantă această dezbatere, fiind necesară o suplimentare a numărului deputaților și senatorilor de 
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diasporă, iar matricea, algoritmul și criteriile fiind la latitudinea Parlamentului să le stabilească și să 

le implementeze. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că trebuie spus că 

Guvernul a avut o inițiativă clară în acest sens, în cazul Guvernului vorbindu-se de o dublare, de              

4 senatori și 8 deputați. 

În ceea ce privește criteriul, domnia sa a mai precizat că nu a existat niciun sistem de 

referință nici atunci când a vorbit despre cele 2 zile și jumătate de vot cum a fost stabilit, aducându-

și aminte de propunerea reprezentantului ALDE, că trebuie să votăm timp de o săptămână, existând 

propuneri de votare în weekend, sau de votare pe o perioadă de 4 zile pe săptămână, ajungându-se 

până la urmă cu 2 zile și jumătate, neexistând un criteriu anume pe baza căruia s-a luat o decizie. 

Ședința Comisiei a continuat cu 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 (PLx 186/2020), proiect de lege inițiat 

de  trei senatori liberali. 

Doamna deputat Angelica Fădor a propus avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că acest proiect de lege este exact proiectul în 

oglindă, cu soluția aplicată la alegerile parlamentare și pe care să o aplicăm și în cazul viitoarelor alegeri 

parlamentare, deci, 2 zile și jumătate de vot pentru secțiile din afara granițelor țării. 

În acest context, doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman a adus în atenție, prezența domnului 

Iulian Ivan, reprezentantul cu însărcinări speciale al biroului de organizare, procese electorale, care practic, 

după cum a precizat domnia sa, a coordonat împreună cu echipa domniei sale, organizarea alegerilor 

prezidențiale trecute. 

Totodată, domnia sa a adus în atenție existența Ordonanțe de urgență nr.26/2020 privind modificarea 

și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților în care s-a 

propus, după cum a precizat doamna secretar de stat Daniela Grigore Gîtman, un set de măsuri pentru ca 

alegerile parlamentare să se desfășoare după modelul acceptabil în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale,  

în sensul în care s-au evitat aglomerările și cozile interminabile, ordonanță respinsă de altfel de Curtea 

Constituțională pe motiv procedural, neuitându-se pe criteriul tehnic funcțional al acestor măsuri. 

În acest context, au fost aduse în atenție de domnia sa cele 3 prevederi importante pe care MAE le 

consideră vitale pentru asigurarea în condiții cât mai bune a alegerilor parlamentare, prevederi care fac 

referire la asigurarea a 3 zile, în intervale orare diferite de vot pentru românii din afara granițelor, posibilitatea 

prelungirii programului de vot, precum și generarea în format electronic a listelor electorale suplimentare și 

preluarea în mod electronic a semnăturilor alegătorilor prin intermediul terminalelor informatice utilizate în 

secțiile de votare, aceasta fiind în opinia domniei sale cea mai importantă, eliminându-se practic semnătura 

olografă și cozile care se creează pentru a arăta aceste semnături. 
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Domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască de la domnul Iulian Ivan modalitate de 

stabilire la alegerile prezidențiale a celor 2 zile și jumătate de vot și nu 3 zile, precum și criteriul. 

Domnul director Iulian Ivan a precizat că această decizie a fost luată anul trecut, cu ocazia alegerilor 

prezidențiale și adoptarea Legii 148, aducând în același timp în atenție faptul că, Comisia Specială de 

Elaborare și Modificare a Prevederilor Legale în materie, a ajuns la concluzia că este necesară desfășurarea 

procesului de votare în interval mult mai lung de timp. 

În acest context, domnia sa a adus în atenția membrilor Comisiei impedimentul propunerii venite din 

spectrul politic pentru desfășurarea alegerilor pe o perioadă de 7 zile, precum și problemele întâmpinate de 

colegii domniei sale de la misiunile diplomatice pentru desfășurarea alegerilor în cele 3 zile de vot. 

Domnul Iulian Ivan a mai adus în atenție și efortul mare încununat de succes al alegerilor 

prezidențiale, precizând în același timp că, pe lângă această experiență dată de alegerile prezidențiale, s-a 

văzut foarte clar că a fost o măsură binevenită, bineînțeles nu doar măsura de desfășurare a procesului de 

votare pe parcursul a celor 3 zile, ci vorbește și de celelalte măsuri colaterale care au punctat decisiv în buna 

desfășurare și derularea procesului electoral pe cele 3 zile. 

 Domnia aducând astfel în atenția membrilor Comisiei utilizarea tabletelor de către toți membrii 

secțiilor de votare, ne mai fiind limitat la 2, precum și faptul că operatorii au putut fi toți membrii Biroului 

Electoral la secțiile de votare, ceea ce după cum a precizat domnul Iulian Ivan în acest proiect de lege nu este 

prevăzut, de a le da posibilitatea eliminării listelor în format olograf, fiind mult mai multe măsuri de ordin 

tehnico-logistic pe care MAE le-a propus, măsuri care au fost cuprinse și în Ordonanța de Urgență nr. 

26/2020, și care, din punctul de vedere logistic și tehnic al domniei sale, consideră că ar trebui să fie prinse în 

următoarele acte normative care ar modifica actualele prevederi ale Legii 208/2015. 

În acest context, domnia sa s-a referit la posibilitatea creșterii numărului membrilor în secțiile de 

votare care este limitat la 9, precizând în același timp că la alegerile prezidențiale s-a dat posibilitatea ca 

acesta, în funcție de decizia președintelui secției de votare să fie suplimentat până la 15, iar competitorii 

electorali care își desemnau reprezentanții în cadrul secțiilor de votare, aveau posibilitatea să desemneze 

rezerve, având un titular, plus două rezerve, știind din start pe ce număr de persoane disponibile să activeze în 

cadrul Biroului Electoral al secției de votare. 

Nelimitarea numărului cabinelor de vot cu care poate fi dotată secția de votare, precum și a numărului 

de ștampile utilizate la nivelul secției de votare au fost alte subiecte aduse în atenție de către domnul director 

Iulian Ivan. 

Revenind 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), domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a precizat că, în principiu 

este o procedură normală preluată chiar din acea lege care a funcționat foarte bine, aplicată și la prezidențiale, 

cu prelungirea programului care s-a dovedit a fi o soluție bună în diaspora, doar că într-adevăr, propunerea are 

niște carențe pe ceea a ce înseamnă tehnică legislativă, în principiu fiind corectă. 
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Pentru a putea aduce îmbunătățiri proiectului de lege, doamna deputat Claudia Gilia a precizat că 

informațiile pe care le pot furniza reprezentanții MAE sunt importante, propunând amânarea proiectului cu o 

săptămână sau două, pentru a primi datele și a se forma o imagine cât mai completă, precum și pentru a putea 

aduce îmbunătățiri proiectului respectiv, propunere agreată de altfel și de domnul președinte Constantin 

Codreanu. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a propus ca în baza Ordonanței și în baza 

experimentului reușit care a fost la prezidențiale, să se elaboreze în numele Comisiei o serie de amendamente, 

pentru a se discuta săptămâna viitoare. 

Domnul vicepreședinte Vajda Zsombor, a dorit să revină pe problema reglementării, precizând că și 

buna organizare a alegerilor prezidențiale a venit după ce s-au preluat bunele practici la alegerile 

europarlamentare, totdeauna îmbunătățindu-se legea electorală, fiind una vie și putând suferi modificări și 

ajustări în funcție de caracteristici.  

Domnia a mai adus în atenție faptul că, AEP este întotdeauna în legătură cu partenerii din străinătate, 

iar în cazul alegerilor prezidențiale, așa cum au spus și reprezentanții MAE a fost un real succes, cu eforturi 

mari având în vedere că au trebuit să facă găsească acele spații, venind cu ordonanțe pentru a răspunde acelor 

problematici, aducând în același timp în atenție faptul că la ora actuală se urmărește cu foarte mare atenție și 

contextul internațional, trebuind cumva să ne gândim la aceste propuneri, AEP lucrând la limitele pe care s-ar 

putea să li se traseze de către unele state. 

Domnul vicepreședinte Vajda Zsombor a mai precizat că AEP a încercat să dea drumul la vot în 

străinătate, pentru a îndemna oamenii să voteze prin corespondență, pentru că vor fi limitări, încercând de 

asemenea să analizeze și să vină cu ajustare în timp real. 

Având în vedere aspectele semnalate și aduse în atenție, domnul vicepreședinte Vajda Zsombor a 

precizat că AEP nu susține forma prezentată, pentru că, așa după cum a precizat de altfel și domnul deputat 

Matei-Adrian Dobrovie, inițiativa legislativă are o formă stângace, multe formulări trebuind fi ajustate. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că se cunoaște efortul financiar care s-a depus ca 

stat, inclusiv la nivel de asigurare logistică a celor 830 de secții de vot, cunoscând de asemenea și declarația 

Excelenței Sale, Domnul Ambasador E.S. Emil Hurezeanu care spunea că la următoarele alegeri, cu siguranță, 

statul german nu va mai accepta să organizăm acele secții de vot, cunoscând în același timp că sunt state în 

care efectiv nu se poate vota în afara ambasadei. 

Totodată, domnia sa a dorit să cunoască de la reprezentantul MAE, domnul Iulian Ivan, dacă 

mai are subiecte pe care să le aducă în atenție. 

 Domnul Iulian Ivan a precizat că este un aspect a ceea a ce MAE este bine să modifice într-o 

situație de normalitate a desfășurării alegerilor, în acest moment, fiind însă sub semnul întrebării la 

ce vor face celelalte state când vor avea loc alegerile parlamentare, necunoscând cât de restrictive 

vor fi, iar dincolo de aceste aspecte care țin de o normalitate a vieții cotidiene, domnia sa a mai 
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precizat că  se vorbește de ceea a ce înseamnă în momentul de față, de o pandemie, în care, cu 

siguranță - fiind o analiză personală a domniei sale ca tehnician- în momentul respectiv, nu numai 

în afară, cât și în țară, ne vom confrunta din punct de vedere logistic al organizării secțiilor de votare 

cu foarte multe necunoscute, iar una dintre aceste necunoscute fiind cât de mult vor relaxa în 

străinătate statele unde România va intenționa să organizeze secții de votare. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a solicitat domnului director Iulian 

Ivan punerea la dispoziție a unei liste cu detaliile tehnice care nu au fost prevăzute în 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). 

Domnul director Iulian Ivan a precizat că au fost propuneri și din partea MAE către Guvern, 

propuneri care au plecat de la lucruri care s-au întâmplat, de la lucruri pe care le-a constatat că sunt 

bune, că pot fi utilizate în continuare și care necesită a fi preluate și în prevederile legale privitoare la 

organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din România. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că ideea ar fi ca aceste propuneri să fie 

transformate așa cum a precizat anterior, în amendamente, pe care să le depună din partea Comisiei, 

care să meargă ulterior în dezbaterea Comisiei de fond pentru raport. 

Aceasta, după cum a mai precizat domnia sa este o propunere, la fel ca și amânarea avizului 

cu o săptămână, mai exact, dezbaterea proiectului de lege și votul pe PLx186/2020 să fie amânat 

pentru săptămâna viitoare. 

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

dezbaterea asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.18/2009 

privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului  (PLx222/2020). 

 Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că inițiatorul acestui proiect de lege este domnul 

Adrian Wiener, fiind un proiect de lege care vizează pe etnicii români care urmează studii în România, etnici 

români care nu au cetățenia română și care nu pot obține acel drept de a profesa pe teritoriul României și care 

practic prevede acordarea dreptului etnicilor români respectivi, să poată profesa pe teritoriul României 

 Totodată, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că după cum se vede din expunerea de 

motive, există o Decizie a CNCD privind existența unei discriminări în cazul celor două categorii, vorbind de 

persoane care au studii în medicină și nu sunt cetățeni români, și de ceilalți care sunt cetățeni români, fiind 

vorba de rezidențiatul pe teritoriul României, proiectul de lege primind aviz favorabil cu observații și 

propuneri al Consiliului Legislativ, și aviz favorabil de la Consiliul Economic și Social. 

  Domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a propus avizarea favorabilă a proiectului de lege, 

întrucât, după cum a precizat domnia sa, acesta nu face decât să faciliteze accesul acelor categorii 
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profesionale în procesul de înregistrare la organizațiile profesionale care reglementează acele profesii în 

România. 

 Opinia domniei sale a fost că colegii cunosc demersurile întreprinse la Ministerul Sănătății de domnul 

președinte Constantin Codreanu și de domnia sa pentru recunoașterea titlului de medic specialist, dând ca 

exemplu problema cu care se confruntă foarte mulți dintre medicii specialiști din Republica Moldova și nu 

numai, în România. 

Domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a mai precizat că linia este asemănătoare și nu face 

decât să îmbunătățească cadrul legislativ pentru aceste categorii profesionale, considerând că fiind Comisie 

avizatoare nu am face decât să dăm un semnal pozitiv pentru că, într-adevăr, drepturile absolvenților cu 

studii din alte țări le sunt recunoscute drepturile profesionale în România. 

Domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a precizat că este o abordare paralelă și 

complementară, mai ales cum suntem în această criză tehnologică în care România poate aduce și este firesc 

să introducă pe piața forței de muncă cadre medicale care au făcut studii medicale, în acest context domnia 

sa vorbind de cei care au făcut studii medicale în România, precum și /sau cadre medicale care sunt extrem 

de bune să profeseze pe teritoriul României. 

Domnia sa a adus de asemenea în atenție recenta numire la Spitalul de Urgență din Suceava a 

doctorului din Republica Moldova, vorbind în același timp și de mulți alți specialiști care pot aduce beneficii 

sistemului medical din România. 

 Domnul președinte Constantin Codreanu  a precizat că este de acord cu propunerea domnului 

vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu de avizare favorabilă a proiectului de lege. 

Revenind la Proiectul 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 fiind vorba de 

propunere cu mărirea numărului de parlamentari, a propus supunerea la vot. 

Domnul deputat Costel Lupașcu a propus amânarea dezbaterilor pe acest proiect de lege și a 

se da un vot săptămâna viitoare pentru conturarea unui punct de vedere mult mai clar și mult mai 

pertinent în ceea a ce privește acest proiect de lege. 

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

propunerii domnului deputat Costel Lupașcu și amânarea proiectului de lege cu o săptămână. 

Cu unanimitate de voturi continuarea dezbaterilor și avizul pe acest proiect de lege a fost amânat cu o 

săptămână. 

În ceea ce privește Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (PLx222/2020), acesta a primit un aviz 

favorabil cu majoritate de voturi. 
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Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a continuat cu 

informările aduse în atenție de către domnul președinte Constantin Codreanu, cu privire la 

solicitarea Comisiei de a se reuni în ședință comună cu membrii Comisiei pentru politică externă 

pentru a se da un vot final pe Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.86/2016 

privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate.( PLx264/2017), Comisia așteptând răspuns 

din partea Comisiei pentru politică externă, precum și solicitarea adresată Ministerului Afacerilor Externe cu 

privire la măsurile întreprinse de MAE pentru cetățenii români din afară,  în perioada pandemiei. 

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

din afara graniţelor ţării  din Camera Deputaților din data de  05 mai, au fost declarate închise. 
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