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PROCES-VERBAL 

  al lucrărilor Comisiei din zilele de 27 și 28 noiembrie 2019 

 

       Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      și-a desfășurat lucr ările în zilele de 27 și 28 noiembrie 2019 

 

                  La lucrările Comisiei din ziua de 27 noiembrie 2019 au participat 16 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, Ştefan-Alexandru Băișanu 

(neafiliat),  Doru-Petrișor Coliu (PMP), Matei-Adrian Dobrovie (PNL), Angelica Fădor (PNL), Nicolae 

Georgescu (PSD), Claudia Gilia (PSD), Costel Lupașcu (PSD),  Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) şi Alin-

Vasile Văcaru (PRO EU ).             

  Au absentat: 

  Cristian Buican (PNL) şi Alexandru-Mihai Voicu (PNL).  

  Au participat în calitate de invitați din partea Ministerului Afacerilor Externe , doamna 

Laura Elena Chiorean – secretar general și domnii  Pietro Pavoni – ministru consilier și Iulian Ivan - 

reprezentant cu însărcinări speciale la Procese Electorale, din partea Ministerului Afacerilor Interne   

a participat domnul Mihai Bobescu – subsecretar de stat, iar din partea Autorit ății Electorale Permanente 

au participat domnii Constantin-Florin Mitulețu-Buică– președinte și Zsombor Vajda – vicepreședinte. 

 

 

 

mona.alesandru
Comisii
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Miercuri, 27 noiembrie   2019 

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

27 noiembrie  2019, 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.64/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea 

Preşedintelui României şi modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, 

precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele 

României din anul 2019 (PLx 471/2019). 

Proiectul de lege are obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 

pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și 

pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și stabilirea unor măsuri privind organizarea și desfășurarea 

alegerilor pentru Președintele României din anul 2019. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că votul a fost o victorie a tuturor, un 

lucru benefic, fiind un exemplu de bună practică,vorbind de prestigiul nostru ca țară. 

Apoi, domnul președinte Constantin Codreanu, a dat cuvântul domului Constantin-Florin 

Mitulețu-Buică, președintele Autorității Electorale Permanente (AEP). 

 Domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică a precizat că, această ordonanță își are rădăcinile în 

întâlnirea diplomației din acest an, la care au fost discutate foarte multe probleme, pe care ambasadorii și 

cu misiunile diplomatice le-au constatat în actul normativ și ca urmare a Legii 148/ 2019 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, lege care a fost făcută în această vară, 

cu o largă susținere parlamentară și politică, pornind de la Președintele României, Primul-ministru și 

Parlament. 

 Domnia sa a mai precizat că această Ordonanță de urgență a venit ca urmare a problemelor 

nerezolvate prin Legea 148/2019 pentru modificare mai multor acte normative, în materie electorală, 

succesul organizării acestor alegeri datorându-se acestei Ordonanțe de urgență nr.64, care a așezat în 

principal partea de acte cu care se votează, a reglementat modalitatea de funcționare a birourilor în 

străinătate, astfel să se asigure că titularul și supleanții pot funcționa, precum și partea de organizare pe 

sistemul simplificat cu semnătura electronică, respectiv operatorii de calculator. 

 După cum a mai precizat domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, procesul electoral pentru țară 

și pentru străinătate a fost bine organizat, deoarece votarea nu a fost prelungită când s-a încheiat primul tur 

de scrutin, iar votarea în străinătate-nefiind nici ea prelungită. 
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 În acest context, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică a adus în atenție creșterea numărului de 

secții de vot în străinătate, precum și implicarea AEP în procesul votării. 

 Totodată, domnia sa a informat că, a fost pentru prima dată când Ministerul Afacerilor Externe 

(MAE), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), Serviciul de 

Telecomunicații Speciale), Poșta Română și Institutul Național de Statistică (INS), au discutat timp de 5 

luni, pentru a se organiza acest proces electoral, astfel încât alegerile să se poată desfășura în condiții 

optime și toți cetățenii să poată vota, așa cum au fost cei aproape 1 milion de români care au votat în 

străinătate. 

 În acest context, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a rugat ca atunci când se vor organiza  

viitoarele alegeri parlamentare, când se pregătesc secțiile de vot, să fie chemați la discuții atunci și 

membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării pentru a li se cere 

părerea. 

 Domnia sa a argumentat necesitatea chemării la discuții având în vedere că la ambasade 

sau consulate nu vin toate organizațiile, asociațiile sau toți reprezentanții comunităților de români, 

iar deputații de diaspora cunoscând problemele de acolo, putând pregăti secții de votare în care 

numărul cetățenilor români să fie  mult mai mare, fără cost, reducând astfel cheltuielile. 

Domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, președinte al AEP a precizat că această autoritate are 

disponibilitate, așteptând propuneri. 

Ca urmare a acestui proces electoral, domnia sa a precizat că, AEP va trimite un raport al acestor 

alegeri, așteptând în același timp propuneri, astfel încât să se asigure că următorul proces electoral care va 

fi cu circumscripție externă, respectiv în anul 2020,  se va desfășura în condiții optime și AEP va reuși să 

schimbe cadrul legal astfel încât să se asigure că lucrurile vor funcționa la fel de bine, cel puțin ca și până 

acum. 

Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a adus în atenție faptul că, mulți dintre cetățenii 

români care au votat prin corespondență nu au avut în plic toate elementele necesare, ori erau pe 

un alt nume. 

Domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, a precizat că, în ceea ce privește acest vot prin 

corespondență, a constatat un număr foarte mare de probleme care au pornit chiar de la momentul 

înregistrării. 

În acest context, domnia sa a adus în atenție că, au fost 4,5,20 de persoane care s-au înregistrat pe 

aceeași adresă de email, fiind posibilă confuzia când s-a emis pentru titularul plicului, având  și 2 plicuri pe 

același nume, dar la o privire mai atentă, CNP-ul era diferit. 

Domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică,  a mai precizat că sunt foarte multe lucruri la votul prin 

corespondență , precum și la votul în străinătate, pe care AEP le-a constatat. Domnia sa a mai precizat că, 

va pregăti un raport cu constatările făcute, rugând toți membrii Comisiei, să trimită AEP-lui observațiile 

lor, astfel încât, raportul să reflecte exact situația actuală și să poată fi realizate îmbunătățiri pe viitor. 
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 În privința costurilor spațiilor secțiilor de vot din străinătate, întrebare a domnului 

președinte Constantin Codreanu Constantin-Florin Mitulețu-Buică, a informat că acestea nu s-au  

încadrat în intervalul preconizat, deoarece, multe lucrări au fost făcut din scurt, aducând în atenție faptul că,  

dacă aveau un act normativ pregătit mai din timp și lucrurile erau clare, atunci AEP putea găsi spațiul mai 

ușor și mult mai ieftin din punct de vedere al tuturor costurilor în străinătate. 

 Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a precizat că este de apreciat că procesul electoral a 

decurs cât se poate de normal și de bine, lucrul acesta arătând că atât prin Legea 148/2019 pentru 

modificare mai multor acte normative, în materie electorală, adoptată atât de Parlament cât și această 

Ordonanță de urgență au niște prevederi bune și corecte. 

 În continuarea ședinței, a luat cuvântul doamna Laura Elena Chiorean, secretar general al 

Ministerului Afacerilor Externe (MAE) 

 În intervenție, doamna Laura Elena Chiorean a dorit să sublinieze că, atât în calitate de secretar 

general al MAE, cât și în calitate de jurist, avocat cu  peste 20 de ani de experiență, nu poate decât să 

felicite modificarea legislativă care a făcut posibilă buna desfășurarea  alegerilor. 

 După cum a precizat domnia sa, așa cum a subliniat președintele AEP-ului, domnul Constantin-

Florin Mitulețu-Buică, cu ocazia reuniunii anuale a diplomației românești, AEP a colectat toate propunerile 

pe care reprezentanții MAE le-au făcut pentru a îmbunătății cadrul legislativ, astfel, ajungându-se la aceste 

modificări benefice, inclusiv cele legate de cele 3 zile. 

 Astfel, printre modificările menționate de către  doamna  Laura Elena Chiorean,  au fost 

menționate  a fost și  majorarea numărului membrilor din secțiile de votare la 9 și chiar la 15 membrii, 

acolo unde situația o impunea, pentru a permite o mai bună desfășurare a procesului electoral.  

 Ordonanța de urgență, după cum a precizat domnia sa, a inclus o serie de reglementări extrem de 

importante, ținându-se cont de timpul scurt avut la dispoziție dintre validarea primului tur și prima zi a 

alegerilor în străinătate. Astfel, spre exemplu , Ordonanța a permis introducerea posibilității tipăririi pe plan 

local a buletinelor de vot, prin grija misiunilor diplomatice. 

 În acest context, doamna Laura Elena Chiorean a informat membrii Comisiei asupra unei singure 

situații, la Teheran, unde buletinele nu au ajuns la timp și unde au fost tipărite. 

Ministerul Afacerilor Externe a avut permisiunea de a transmite eșalonat AEP-ului propunerile de 

secții de votare în străinătate, precum și avizările și autorizările obținute în urma negocierilor cu autoritățile 

locale. Marea problemă, după cum a precizat domnia sa, a fost că autoritățile locale nu au acordat 

autorizații de a deschide secții de votare, în toate locurile unde acestea au fost propuse.  

O altă problemă extrem de importantă semnalată de doamna Laura Elena Chiorean și care a trebuit 

rezolvată într-un timp extrem de scurt a fost legată de ziua de vineri, care este o zi lucrătoare, iar 

majoritatea secțiilor de vot au fost deschise în școli sau instituții puse la dispoziție de primării sau 

autoritățile locale. MAE a avut mari probleme în a închiria aceste secții în timpul zilei de vineri, în timpul 

programului de lucru. 
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În acest context,  doamna Laura Elena Chiorean a felicitat colegii de la toate misiunile diplomatice 

pentru efortul depus de aceștia, pentru organizarea într-un timp atât de scurt a unui astfel de proces 

electoral. 

Domnia sa  a semnalat membrilor Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 

faptul că, după exercițiul electoral din luna mai, MAE a solicitat tuturor reprezentanților misiunilor 

diplomatice să trimită o evaluare detaliată, să analizeze absolut toate aspectele referitoare la desfășurarea 

acestui proces electoral și să transmită MAE propuneri de îmbunătățire, inclusiv propunere de legiferare 

acolo unde se impune, care vor fi înaintate membrilor Comisiei și AEP-ului pentru a fi incluse în Cartea 

alegerilor. 

 Deși Ministerul Afacerilor Interne are atribuții reduse în acest domeniu, domnul 

subsecretar de stat Mihai Bobescu a adus în atenția membrilor și a invitaților Comisiei invitaților 

prezenți la lucrările Comisiei, faptul că a participat  personal, împreună cu reprezentanții AEP și 

MAE, la procesul de elaborare din vară a acestei legi. 

 În acest context, domnia sa a mulțumit membrilor Comisiei pentru comunitățile de români 

din afara granițelor țării, Autorității Electorale Permanente(AEP) și Ministerului Afacerilor 

Externe (MAE) pentru deschidere și pentru faptul că a fost o activitate extrem de constructivă 

după cum a precizat domnia sa, să se așeze toți la masă. 

În acest context, domnia sa a mulțumit membrilor Comisiei pentru comunitățile de români 

din afara granițelor țării, Autorității Electorale Permanente (AEP) și Ministerului Afacerilor 

Externe (MAE) pentru deschidere. 

Domnul secretar Dumitru Lupescu a mulțumit ministerelor pentru munca depusă și pentru 

rezultatele obținute. 

 Totodată, domnia sa a adus în atenție anumite nereguli apărute în cadrul procesului 

electoral, amintite fiind cele legate de instruirea președinților secțiilor de vot, de deschiderea unor 

secții de vot în clădiri dezafectate, precum și de modul de adresare a unor reprezentați locali      

vis-a-vis de reprezentanții MAI. 

În acest context, față de cele relatate, domnul secretar Dumitru Lupescu a atras atenția că 

autoritățile locale și MAI trebuie să aibă în vedere respectarea legii și a procesului electoral. 

 Domnul deputat Costel Lupașcu a felicitat pentru buna organizare a procesului electoral în 

țară și în străinătate, mulțumind AEP, MAE, MAI, STS și INS pentru aplicarea tuturor regulilor 

stabilite anterior. 

 Totodată, domnia sa a dorit să cunoască motivul numărului redus de cetățeni care au 

aplicat pentru votul prin corespondență. 

 Ca sugestie, domnul deputat Costel Lupașcu a precizat ca până la celelalte alegeri la care 

vor fi implicați românii din străinătate, să fie cumulate toate propunerile, toate lucrurile bune și să 

se îndrepte ceea ce nu a funcționat. 
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Domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, președinte al AEP a precizat că în acest moment 

strânge toate propunerile cu privire la lucrurile care au mers și cele care nu au mers, aducând la cunoștința 

Guvernului, astfel încât la alegerile parlamentare lucrurile vor funcționa la fel ca și la aceste alegeri. 

În ceea ce privește votul prin corespondență, domnia sa mai precizat că acesta nu a funcționat la 

standardele dorite, fiind al doilea exercițiu de vot de acest gen din istoria alegerilor electorale românești. 

Totodată, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică a mai adus în atenție că, din anul 2016 nu s-a 

discutat deloc despre acest tip de vot deși, AEP trebuia să facă acest lucru. 

De asemenea, domnia sa a precizat că de la alegerile europarlamentare, când a propus această  

Lege 148/2019 pentru modificare mai multor acte normative, în materie electorală, s-a ocupat cu 

promovarea acesteia. 

Domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică a mai adăugat că, votul prin corespondență este o 

problemă de educație, pentru că cetățeanul român, așa cum a menționat,  se duce la secția de votare pentru 

că are această posibilitate de a-și exercita dreptul de vot, în mod direct, prin participare, considerând că se 

poate informa inclusiv când stă la rând să voteze. 

Opinia domniei sale a fost că cetățeanul trebuie informat, iar o instruire a cetățeanului trebuie 

făcută, astfel încât acesta să știe că trebuie să aibă o intenție de vot clară cu mult înaintea desfășurării 

votării propriu-zise. 

De asemenea,  domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică a precizat că lucrurile trebuie regândite la 

votul prin corespondență, opinia domniei sale fiind că votul prin corespondență ar trebui introdus și pentru 

țară, iar votul anticipat de asemenea, sâmbătă și duminică. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu  a considerat că această sugestie se va 

regăsi în raport. 

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

au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

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

dezbaterea asupra Proiectului de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic                 

(PLx 571/2019). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal referitor la 

exprimarea opţiunii de vot prin intermediul internetului, ca modalitate alternativă de exercitare a 

dreptului la vot, pe lângă cea constând în votarea în cadrul secţiilor de votare şi cea a votului prin 

corespondenţă, în scopul înlesnirii posibilităţii de participare la alegeri a cetăţenilor. 

 Având în vedere că, PLx571/2019 și PLx574//2019 se referă la organizarea și desfășurarea 

votului electronic, domnul secretar Dumitru Lupescu a propus ca cele două proiecte de lege să fie 

analizate împreună.  

 Domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul doamnei Laura Elena Chiorean,  

secretar general al Ministerului Afacerilor Externe, pentru a-și exprima punctul de vedere.  

 Domnia sa a precizat că  MAE, susține inițiativa legislativă. 
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 În acest context, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a dorit sa aducă în 

discuție pe lângă oportunitatea acestui proiect de lege și posibilitatea tehnică de realizare a acestui 

vot electronic.. 

 După cum a precizat domnia sa, din câte cunoaște, Australia are un vot electronic, iar în 

Europa, o singură țară are posibilitatea de a identifica mult mai ușor cetățenii. 

 Având în vedere cele relatate, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a 

considerat că este mult prea devreme să ne gândim la un astfel de sistem. 

 Domnia sa a precizat că, pe lângă faptul că va fi foarte greu de implementat, procedura 

care trebuie îndeplinită la fiecare vot este asemănătoare celei de la votul prin corespondență.

 Mai exact, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a adus în atenție că 

cetățeanul trebuie să completeze o solicitare, să o trimită prin poștă, să primească un răspuns, și să 

confirme niște date iarăși prin poștă. 

În urma celor relatate, domnia sa a precizat că se vede că un astfel de sistem nu 

funcționează foarte bine, propunând să fie luate în calcul alegerile din acest an, cu număr extrem 

de mic de cetățeni care au votat prin corespondență, menționând că la români, tradițional este să 

mergi la secția de vot. 

 Totodată, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a mai precizat că după cum se 

observă, nu mai sunt probleme după ce legislația a fost modificată, oferind posibilitatea oricărui 

cetățean să meargă și să-și exprime prin vot opțiunea. 

 De asemenea, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a considerat că, 

inițiatorii, înainte de toate, ar trebui să repună în dezbatere publică și să aducă pe masa Biroului 

Permanent acel proiect de lege inițiat de Guvernul Mihai Tudose, care reglementează noile acte de 

identitate. 

 Totodată, domnia sa a atras atenția asupra faptului că, în curând, va trebui să respectăm 

prevederile acelei directive europene cu privire la actele de identitate, altfel vom intra în procedură 

de infrindgement.  

În acest context, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a adus în atenție că se 

va abține să voteze aceste proiecte de lege pentru că, după cum a precizat domnia sa, sunt doar 

niște proiecte care nu se pot aplica în momentul de față. 

Domnia sa a mai precizat că, deocamdată, în România nu se poate folosi o astfel de 

platformă pentru că nu se poate autentifica nimeni în siguranță într-o astfel de platformă și un vot 

electronic în momentul față, cu documentele de identitate pe care le avem, nu este controlabil. 

 

 

  



8/12 

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

e-mail: cromanii@cdep.ro 

Referitor la cele precizate de domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu, domnul 

deputat Doru-Petrișor Coliu,   a precizat că legea prevede și votul la secție, ca măsură alternativă. 

 În acest context, și domnul președinte Constantin Codreanu a subliniat că cetățenii vor 

avea vot electronic și în țară și în afară.  

 În ceea ce privește afirmația pe care a făcut-o domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin 

Radu cu privire la numărul redus de cetățeni care au votat prin corespondență, domnul deputat 

Doru-Petrișor Coliu a precizat că, nu se poate face o asemănare a votului prin corespondență și a 

votului electronic. 

În acest context, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a dorit să aducă în 

atenția domnului deputat Doru-Petrișor Coliu faptul că procedura de înregistrare pe care o prevede 

fiecare din aceste proiecte de lege, pentru a se putea vota în platforma electronică, este 

asemănătoare cu cea necesară înregistrării pentru votul prin corespondență, fiind la fel de 

complicată și de la fel de improbabil de folosit de către oameni. 

Totodată, domnia sa a mai atras atenție asupra faptului că avem responsabilitatea ca aceste 

legi să fie implementate, rugând în același timp ca aceste proiecte de legi să fie clare și aplicabile.. 

 Având în vedere cele aduse în atenție de către domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin 

Radu, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a propus discuții în Comisia de specialitate. 

 După cum a precizat domnia sa, a fost unul dintre susținătorii acelei idei de asanare 

legislativă în care fiecare lege în parte să fie pusă împreună cu norma de aplicare și adoptare. 

În ceea ce privește votul electronic, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică a precizat că AEP 

are un sistem informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, sistem, pe care, 

după cum a precizat domnia sa, l-a verificat împreună cu STS încă din anul 2009 -2012, și atunci au văzut 

că acest sistem poate fi aplicabil. 

În acest context, domnia sa a mai precizat că în anul 2015 a dorit să legifereze votul electronic, dar 

în acest moment, nicio instituție, nicio autoritatea și nicio organizație nu utilizează un sistem de vot 

electronic, cu o singură excepție, USR. 

 Astfel, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică consideră că ar trebui să se reglementeze în 

primul rând actul de identitate electronic, aducând în același timp în atenție faptul că până în acest moment 

nu avem decât pașaport electronic, alte acte de identitate nefiind cu regim electronic care să aibă o 

amprentă. 

Dacă se vorbește de un vot electronic, din punctul de vedere al AEP, domnia sa a precizat că ar 

trebui să vorbim de un vot electronic testat, iar punctul de vedere al AEP a fost că nu susține forma propusă 

de inițiatori,  cu toate comentariile. 

 În acest context, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică a adus în atenție faptul că singura țară 

care utilizează votul electronic sau votul prin internet este Estonia, având un sistem informatizat 100%. 

 Totodată domnia sa a adus în atenție și faptul că au mai fost țări care au încercat utilizarea votului 

electronic, printre acestea fiind amintite state precum Olanda, Franța și Germania. 
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 După cum a precizat domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, Olanda a încercat utilizarea votului 

electronic și cu 2 zile înainte de votare a renunțat la el pentru că,  în spațiul public au apărut informații cum 

că acesta ar fi vulnerabil. 

 În ceea ce privește Franța, domnia sa a adus în atenție faptul că și această țară a încercat să utilizeze 

votul prin corespondență dar a întâmpinat probleme la fel ca și Germania. 

 Un alt subiect adus în atenție de către domnul deputat Doru-Petrișor Coliu  în cadrul dezbaterilor, a 

fost cel legat de actele de identitate pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate 

 Urmare a subiectului adus în atenție de către domnul deputat Doru-Petrișor Coliu cu privire la 

actele de identitate pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, domnul secretar Nicolaie-Sebastian 

Valentin Radu a precizat că, atunci când vorbim de dreptul de a vota într-o platformă electronică nu vorbim 

doar de cetățenii care sunt sau care au domiciliul în străinătate, ci de toți cetățenii. 

 În acest context, domnia sa a venit cu o clarificare, în acest sens, precizând că, cei care locuiesc în 

România au un act de identitate, numai că, acest act de identitate nu permite autentificarea pe dispozitive 

electronice, nu are acea semnătură electronică. 

 Domnul secretar Dumitru Lupescu a menționat că,  în expunerea de motive se precizează că votul 

electronic face obiectul recomandării din anul 2004 a Consiliului de Miniștrii a UE. 

 Totodată, domnia sa a mai precizat că există două proiecte de lege, ele fiind asemănătoare, 

propunerea domniei sale fiind, ca primă variantă să rugăm inițiatorii să facă un singur proiect, iar cea de-a 

doua variantă ar fi ca un proiect să treacă și altul să fie respins deoarece Consiliul Legislativ nu ne permite 

să aprobăm două proiecte . 

 De asemenea, domnul secretar Dumitru Lupescu a subliniat necesitatea testării sistemului 

electronic. 

 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a subliniat că , în cadrul dezbaterilor s-a 

stabilit că testarea se poate face la nivel regional sau în cadrul unui scrutin local. 

Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a dorit să facă câteva clarificări legate de 

Consiliul Legislativ, de recomandările Consiliului de Miniștrii a UE, precum și de țările care au încercat 

utilizarea votului electronic. 

 Astfel, domnia sa a precizat că, Consiliul Legislativ nu aprobă nimic, având doar rol consultativ. 

 În privința recomandărilor Directivei Europene, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu 

a mai precizat că sunt măsuri pentru toate țările europene, dar recomandarea respectivă nu a fost băgată în 

seamă de nimeni. 

 Cât privesc neregulile din secțiile vot, domnia sa a precizat că din secțiile de vot Legea 24, cea care 

reglementează tehnica legislativă, are o precizare destul de importantă care spunem că, atunci când vorbim 

despre un proiect de lege cu un impact bugetar , trebuie să spunem sursele de finanțare, de unde se iau banii  

 Cu privire la caracterul votului, domnul secretar Dumitru Lupescu a precizat că trebuie ținut cont 

de caracterul secret al votului și de faptul că sunt persoane foarte în vârstă care nu au posibilitatea să voteze 

electroni. 
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 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că, caracterul secret al votului 

poate fi invocat și în cazul votului prin corespondență. 

În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu, a dat cuvântului 

domnului Mihai Bobescu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 Revenind la subiectul actelor de identitate pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, 

domnul subsecretar de stat Mihai Bobescu a precizat, că așa cum a menționat domnul Constantin-Florin 

Mitulețu-Buică, președintele AEP-ului, acea propunere legislativă, mai exact, Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români (PLx 575/2017) se află la Comisia pentru tehnologia informaţiei 

şi comunicaţiilor de la Camera Deputaților, MAI având câteva observații pertinente din perspectiva 

specialiștilor care se ocupă cu inițierea acestor acte, fiind câteva probleme tehnice. 

 În ceea ce privesc neregulile apărute în cadrul procesului electoral, subiect adus în atenție de 

domnul secretar Dumitru Lupescu, domnul subsecretar de stat Mihai Bobescu a precizat că mecanismele la 

care a făcut referire domnul secretar Dumitru Lupescu sunt prevăzute expres de lege, MAI putând lua 

măsuri în baza actelor normative, și a actelor de sesizare care se depun. 

 În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul doamnei secretar 

general Laura Elena Chiorean pentru a exprima punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe. 

 După cum a precizat doamna Laura Elena Chiorean, prevederile proiectului de lege sunt 

inaplicabile atâta timp cât nu se instituie obligativitatea pre-înregistrării, înregistrării electorale a cetățenilor 

români care doresc să voteze în străinătate, 

 Totodată, domnia sa a mai precizat că, în exemplele date de foarte multe țări, este fie așa cum avem 

noi, o prevedere legală, un termen, să zicem 6 luni, în care cetățenii români cu reședința sau domiciliul în 

străinătate trebuie să se înregistreze la misiunea diplomatică sau cum este în legislația altor țări cu privire la 

dreptul comparat în materie electorală, în condițiile în care se impune în legislația altor state obligativitatea 

de a te pre-înregistra cu 3 – 6 luni în vederea exercitării dreptului de vot. 

După cum a precizat doamna Laura Elena Chiorean, astfel de prevederi, din punctul de vedere al 

domniei sale ar fi binevenite, pentru că, în momentul în care ști exact câtă lume dorește să-și exercite 

dreptul de vot, pot să te pregătești într-adevăr pentru că ști de câte secții ai nevoie, pentru ce număr de 

persoane să te pregătești pentru a înființa secțiile. 

 În încheierea scurtei intervenții, domnia sa a precizat că, așa cum sunt aceste prevederi, sunt 

inaplicabile  în condițiile în care nu există această obligativitate de pre-înregistrare în registrul electoral. 

 Domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu, a dorit să sublinieze ca cetățean român, care vine 

din străinătate, asupra importanței  promovării, informării românilor din străinătate cu privire la necesitatea 

înscrierii la Consulat sau Ambasadă. 

 După cum a precizat domnia sa, nu este pentru prima dată, colegii domniei sale cunoscând deja, că 

asistă de ani de zile, în delegațiile oficiale, cât și în discuțiile avute în interiorul partidelor, ca românii din 

străinătate să se înregistreze. 
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 Domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu, consideră, din punctul de vedere al domniei sale 

că, votul prin corespondență a fost un succes având în vedere creșterea numărului de cetățeni români în anii 

2016 și 2019. 

 Totodată, domnia sa consideră că, trebuie să existe o înțelegere și o discuție mai departe cu toți 

factorii politici pentru a se găsi o modalitate transpartinică, prin care să se asigure continuarea exercitării 

votului în străinătate, în condiții optime și cu resurse decente. 

 Pentru că, după cum a precizat domnia sa, din prezentarea făcută de domnul Constantin-Florin 

Mitulețu-Buică, președintele AEP-ului, costul exercitării acestui drept s-ar putea să depășească uneori 

capacitatea pe care o avem în momentul de față, și să ne uităm de ce nu, în interiorul instituțiilor noastre, că 

poate resursele sunt și acolo. 

Domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a mai precizat că, din acest punct de vedere, 

domnia sa susține în continuare, ca la următoarele alegeri, o informare cel puțin la fel de bună, sau chiar 

mai bună, pentru a încuraja românii să se înscrie în registrul electoral a românilor din străinătate, pentru că 

așa putem avea o idee clară așa cum a precizat și doamna Laura Elena Chiorean despre numărul românilor 

din străinătate, iar deputații la rândul lor să vină cu proiecte de lege sensibile și aplicabile coerente. 

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

lucrări au hotărât cu majoritate de voturi avizarea favorabilă a Proiectului de Lege privind 

organizarea și desfășurarea votulu  i electronic (PLx571/2019) și avizarea nefavorabilă a 

Proiectul de Lege privind organizarea și desfășurarea votului electronic (PLx574/2019).  

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

asupra  Proiectului de Lege pentru completarea unor legi electorale (PLx575/2019). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea 

Preşedintelui României, a Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr.33/2007 privind 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European. 

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

hotărât cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 Următorul punct al ordinii de zi l-a constituit dezbaterea asupra Proiectului de Lege privind unele 

măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României (PLx508/2019). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor reguli de organizare a procesului 

electoral pentru alegerea Președintelui României, a membrilor din România în Parlamentul European și 

pentru referendumul național, în scopul înlesnirii exercitării dreptului de vot de către cetățenii români care 

au domiciliul sau reședința în străinătate. 

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

au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea nefavorabilă a proiectului de lege. 
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  Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a continuat cu

 stabilirea calendarului deplasărilor pe anul 2020. 

 Domnul președinte Constantin Codreanu, a readus în atenție imposibilitatea efectuării 

unor vizite de lucru în Republica Moldova, diaspora economică și comunități istorice.. 

Având în vedere cele relatate, membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării au hotărât invitarea domnului Bogdan Lucian Aurescu, ministerul afacerilor 

externe, să participe la ședința Comisiei, în  săptămâna curentă sau în aceleași zile săptămâna  

viitoare, pentru a-și exprima punctul de vedere asupra perioadelor în care pot fi organizate vizite 

de lucru atât de necesare în menținerea unei strânse legături cu membri ai comunităților de români 

din diaspora economică, comunitățile istorice și Republica Moldova. 

 

 

Joi,  28 noiembrie 2019 

 

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

 

 

     PREŞEDINTE,  

                     Constantin CODREANU 

 

  

 

 

 

SECRETAR,         SECRETAR, 

         Nicolaie-Sebastian Valentin RADU        Dumitru LUPESCU 

 
 
 
 
 
 

                         Consilier parlamentar, 
                                                                                                                                               Mona-Valentina ALESANDRU 


