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 În perioada 13-15 martie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
 Dezbaterea următorului proiect de Lege: 

 
Pl-x 7/2018 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii 
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 
 

 Diverse. 
 

În data de 13 martie membrii Comisiei pentru politică externă au avut studiu 

individual asupra iniţiativelor legislative cu care este sesizată Comisia, în vederea 

dezbaterii ulterioare. 

În şedinţa din 14 februarie, membrii Comisiei pentru politică externă au 

dezbătut proiectul de Lege (Plx 7) şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea 

dezbaterilor până la primirea proiectului de Lege privind modificarea şi completarea 

Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, 

care este în dezbatere, în procedură de urgenţă, la Senat. 

Au participat la şedinţă în calitate de invitaţi domnul Bogdan Samoilă, 

Subsecretar de Stat, doamna Melania Ghica, Director, Direcţia Paşapoarte şi doamna 

Alina Croitoru, Şef Serviciu, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

In data de 15 martie, la iniţiativa domnului Vicepreşedinte Dan Barna, membrii 

Comisiei pentru politică externă şi afaceri europene ale celor două Camere ale 

Parlamentului au avut o întrevedere cu domnul Vladimir Socor, senior analist la 

Jamestown Foundation, specializat in spatiul ex-sovietic. 

În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte privind situatia actuală din 

Republica Moldova, Ucraina, Rusia, SUA. 

Din expunera domnului Vladimir Socor au reieşit următoarele: 

Republica Moldova – domnul Socor a susţinut că acum putem prevedea o 

reacţie în lanţ, în care un statut special, fie el deja convenit, fie proiectat, ar putea să 

declanşeze o reacţie în lanţ în alte părţi ale Republicii Moldova: Găgăuzia, Bălţi, 
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Taraclia. De asemenea, domnul Socor a adăugat că Moldova este mai vulnerabilă 

decât Ucraina, deoarece conştiinţa naţională este subdezvoltată. 

Referitor la Unirea cu Republica Moldova a susţinut că o mulţime de facori 

militează împotriva acestui scenariu. Totuşi, este o posibilitate care nu trebuie 

pierdută din vedere, pentru viitor. Ar trebui să ne gândim la posibilitatea unei uniri cu 

România ca soluţie de urgenţă, ca soluţie de salvare într-un caz extrem. A avansat 

ipoteza ca UE să preia Republica Moldova “într-un protectorat nedeclarat” prin care UE 

ar delega experţi în ministerele din Republica Moldova, dar experţi de un nivel 

important, care să supravegheze funcţionarea instituţiilor, convins fiind că aşa ceva în 

Republica Moldova ar întruni aprobarea publicului. 

Domnul Socor a vorbit despre cum va arăta vecinătatea estică a României în 

perspectiva viitorului apropiat sau pe termen mediu. În opinia domniei sale, este 

foarte important, pentru toate ţările din zonă, să evite apariţia unor tensiuni între 

Ucraina şi vecinii săi vestici, fie că e vorba de Polonia, Ungaria sau România, deoarece 

numai Rusia ar putea profita de pe urma unor asemenea tensiuni. 

Referitor la Legea învăţământului din Ucraina a afirmat că în Ucraina persistă 

reminiscenţe ale sistemului sovietic de învăţământ, era necesară adoptarea Legii. A 

susţinut că nu se schimbă nimic esenţial pentru minoritatea română din Ucraina, 

apreciind poziţia României în această speţă ca fiind ponderată. 

Rusia urmăreşte două proiecte de federalizare în Europa: pentru Republica 

Moldova şi pentru Ucraina. Posibil acum şi în Siria, este probabil că va exista o astfel 

de propunere de federalizare. Pentru Republica Moldova proiectul se numea 

federalizare începând cu 2003, cu Memorandumul Kozak; Federaţia Rusă a insistat 

până foarte recent să reactualizeze Memorandumul Kozak, acuzând Moldova şi 

Occidentul de a-l fi respins. 

Domnul Socor a mai afirmat că Rusia a alimentat teama românilor de un posibil 

război sau de o posibilă invazie militară prin invadarea Ucrainei. Pentru prima dată 

există în România o prezenţă militară a SUA – aceste desfăşurări sunt decizii ale 

administraţiei Obama, iar ruşii au sperat că administraţia Trump nu le va duce la bun 

sfârşit. Capacitatea de descurajare a trupelor este recunoscută ca atare de către NATO 

şi necesitând desfăşurări de trupe suplimentare. A precizat că, în comparaţie cu 

statele baltice şi cu Polonia, România este într-o postură relativ mai avantajoasă. 

La şedinţa Comisiei din data de 14 martie şi-au înregistrat prezenţa un număr 

de 22 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Barna Ilie 

Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL),  Anastase Roberta 

Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), Cosma Andreea 

(PSD), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ 



Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic (ALDE), Dumitru 

Gherman (PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD), Korodi Attila (UDMR), Podaşcă 

Gabrilea-Maria (PSD - înlocuită de domnul deputat Dobre Mircea Titus), Ponta 

Victor-Viorel (Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen (PMP) Văcaru 

Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). A fost absentă doamna 

secretar Furtună Mirela (PSD-deplasare). 

La şedinţele Comisiei din data de 13 şi 15 martie şi-au înregistrat prezenţa un 

număr de 22 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), 

Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL),  

Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), Constantin Daniel (Neafiliat), 

Cosma Andreea (PSD), Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana 

Cristina (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Gerea Andrei Dominic 

(ALDE), Dumitru Gherman (PSD), Intotero Natalia-Elena (PSD), Korodi Attila 

(UDMR), Podaşcă Gabrilea-Maria (PSD- înlocuită de domnul deputat Dobre Mircea 

Titus), Ponta Victor-Viorel (Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Tomac Eugen 

(PMP) Văcaru Alin Vasile (Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). A fost absentă 

doamna secretar Furtună Mirela (PSD-deplasare). 

 
 

    Preşedinte,        Secretar, 

 

             Biró Rozália Ilobya                          Mihai Culeafă 
 
 


