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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 15, 16 şi 17 octombrie 2019 

 

       Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      și-a desfășurat lucr ările în zilele de 15, 16 şi 17 octombrie 2019 

 

                La lucrările Comisiei din ziua de 15 octombrie 2019 au participat 15 deputaţi din totalul 

de 18 membri: 

 

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

Ioan Sorin Roman (PSD), Nicolae Velcea (PSD),  Dumitru Lupescu (USR) – secretar, Nicolaie-Sebastian 

Valentin Radu (PSD) – secretar,  Doru-Petrișor Coliu (PMP), Matei-Adrian Dobrovie , Angelica Fădor 

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

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

Au absentat: 

 Ştefan-Alexandru Băișanu (neafiliat), Cristian Buican (PNL) şi Alexandru-Mihai Voicu (PNL).  

 

 Au participat în calitate de invitați din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 

domnul Victor Alexeev– secretar de stat și Mihaela Dumitru – consilier în cadrul Serviciului Juridic 

Reglementare și responsabil relația cu Parlamentul, din partea Ministerului Afacerilor Externe au participat 

domnii Eugen Dobreanu –Director- Direcția Relații Consulare și Pietro Pavoni – ministru consilier, din 

partea Ministerului Afacerilor Interne au participat doamnele Alina Croitoru - Șef serviciu Direcția 

Generală de Pașapoarte și Mihaela Porojan - Șef serviciu Direcția Generală de Pașapoarte, iar din partea 

Institutului Național de Statistică au participat doamna Laura Ichim - șef serviciu la Biroul de statistică al 

Populației și Migrației și domnul Ștefan Alexandru Emanuel Trică – expert la statistica populației. 
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Mar ți, 15 octombrie 2019      

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

din ziua de 15 octombrie 2019, fiind condusă de domnul președinte Constantin Codreanu. 

După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, ședința Comisiei pentru comunitățile de români din 

afara granițelor țării a continuat cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege privind decontarea de către statul 

român a procedurilor de repatriere a cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul Uniunii Europene                  

(PL-x 448/2019). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea obligaţiei ca statul român, la cererea 

familiei, să suporte cheltuielile aferente procedurilor de repatriere a cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul 

Uniunii Europene care au înregistrat venituri care nu depăşesc contravaloarea salariului mediu net, raportat 

de Institutul Naţional de Statistică la momentul decesului. 

După scurta prezentare a invitaților, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul 

domnului deputat Doru-Petrișor Coliu în calitate de inițiator. 

În scurta prezentare, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a precizat că ar fi un minim gest din 

partea Guvernului României, măcar pentru cei decedați în afară, care îi prind într-un moment în care nu 

sunt salariați sau nu au loc de muncă, să poată fi aduși acasă, în acest context aducând în atenție că, sunt 

foarte mulți cetățeni români ( necunoscând exact procentajul românilor care au proprietăți în România) care 

sunt plătitoare de taxe și nu beneficiază de nici un leu din partea statului român. 

În scurta intervenție, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a ridicat două probleme 

care, în opinia domniei sale, ar trebui lămurite . 

În primul rând, domnia sa a dorit să cunoască de ce doar cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul 

Uniunii Europene, statul român le va suporta cheltuielile de repatriere. 

Iar ce-a de-a doua problemă considerată importantă și care a fost adusă  în atenție de către domnul 

secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a fost cu privire la art.2 din prezenta lege,  în care se stipulează 

că “Prevederile prezentei legi se aplică doar cetăţenilor români care înregistrează venituri care nu 

depăşesc contravaloarea salariului mediu net, raportat de Institutul Naţional de Statistică la momentul 

decesului”. 

În acest context, domnia sa a dorit să cunoască dacă aceste prevederi se aplică doar decedatului. 

Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a precizat că prevederea se aplică decedatului. 

Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că a înțeles acest lucru, numai că, 

repatrierea cade în sarcina moștenitorilor, a aparținătorilor, pentru că aceștia au posibilitatea să-l repatrieze 

sau în urma decesului rămâne o masă succesorală care poate fi una destul de importantă. 

După cum a mai precizat domnia sa, cine preia masa succesorală ar trebui să se gândească și la 

eventualele costuri generate de repatrierea decedatului, în opinia domniei sale ideea fiind una foarte bună, 

dar ar trebui cumva detaliată. 

În acest context, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a precizat că, relația cetățeanului cu statul 

depinde doar de cetățean, nu de familie. 
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Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a adus în atenție că, atunci când a specificat că 

repatrierea cade în sarcina moștenitorilor, s-a gândit că potențialii moștenitori sau moștenitorii în general, 

(cel puțin așa este prevăzut în Codul Civil), trebuie să preia și activul și pasivul. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că este de acord că la un moment dat, statul, să-și asume costul 

repatrierii sub rezerva recuperării acestor costuri, dacă masa succesorală este una importantă și permite 

acest lucru. 

În acest context, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a adus în atenția membrilor Comisiei cazul 

unei românce din Italia. Astfel, o româncă decedată își făcuse testament ca în cazul în care decedează, să fie 

arsă și îngropată în Italia, persoana alegând această variantă de ardere din lipsa banilor. 

O casă mortuară a obținut de la familie o hârtie să o aducă acasă, deci împotriva dorinței persoanei. 

 În acest context, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a precizat că, în Italia, dacă se respecta 

dorința persoanei și persoana aceasta nu avea resurse, îi era respectată dorința. 

 De asemenea, domnia sa a precizat că este de acord  cu cele aduse în atenție de către domnul 

secretar Nicolaie-Sebastian Radu, însă a precizat că sunt atâtea situații în viața unui om încât nu poți să le 

definești pe toate într-o lege și trebuie să le dăm posibilitatea acelor care nu au resurse ca statul să îi aducă 

acasă,  să-i repatrieze, fiind părinți care nu au aceste resurse. 

Totodată, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a precizat că ar fi de acord cu părerea domnului 

secretar Nicolaie-Sebastian Radu dacă ar exista timp să se facă o anchetă socială în cele 3 -4 zile în care 

aduci decedatul acasă. 

Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Radu a precizat că putem avea o prevedere în lege prin care să 

se oblige statul ca după decontarea imediată a acestor cheltuieli să vadă dacă moștenitorii au moștenit ceva 

sau pot deconta anumite cheltuieli. 

În acest context, domnul Pietro Pavoni a dorit să cunoască cine trebuie să facă ancheta socială. 

Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Radu a precizat că cel care trebuie să facă ancheta socială este 

cel care decontează, adică statul. 

Doamna deputat Angelica Fădor a precizat că se vorbește de cei care sunt efectiv în țară, 

moștenitorii. 

În acest context, domnul  secretar Nicolaie-Sebastian Radu a propus să fie stipulat „cu recuperarea 

cheltuielilor ,dacă masa succesorală permite acest lucru”. 

Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a precizat că este de acord să se facă un amendament, cu 

verificare după aceea, în cazul moștenirii. 

Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Radu a precizat că, statul se poate înscrie la masa succesorală 

cu contravaloarea respectivă. 

În acest context, domnul Pietro Pavoni, ministru consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Externe 

(MAE), a dorit să cunoască cum obligi să decontezi statului dacă proprietatea în țară este al fratelui 

decedatului, iar fratele nu este de acord cu această acțiune pentru că nu vrea să plătească. 

Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Radu a precizat că se poate da prin lege un drept de creanță a 

masei succesorale. 
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În ceea ce privesc cetăţenii români care înregistrează venituri care nu depăşesc contravaloarea 

salariului mediu net, raportat de Institutul Naţional de Statistică (INS),  domnul președinte Constantin 

Codreanu a dorit să cunoască unde se raportează de INS salariul și cum stabilește INS acest lucru. 

Doamna Laura Ichim, șef serviciu la Biroul de statistică al Populației și Migrației în cadrul INS, a 

precizat că, momentul decesului nu poate fi pus, propunând „luna decesului”, pentru că INS raportează 

salariu la câștigul salarial mediu pe lună. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că ar trebui amendat art. 2 al 

Legii și pus „lunar” , insistând în același timp să cunoască modul de raportare al venitului, când, cum și în 

ce condiții. 

Domnul Pietro Pavoni a precizat că, pentru cei din Italia se raportează venitul lunar la INS. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a revenit cu întrebarea dacă INS se ocupă cu raportarea 

venitului respectiv la luna decesului. 

Domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a precizat că venitul se raportează la venitul mediu 

brut, de aici din România, în momentul în care decedează. 

Domnul secretar Dumitru Lupescu a precizat că venitul se raportează la luna decesului său și se 

recuperează banii atât cât este declarat de către INS. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a supus  la vot propunerea doamnei Laura Ichim. În urma 

opiniilor exprimate, membrii Comisiei au votat propunerea în unanimitate. 

Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Radu a atras atenția că,  la art.2 din prezenta lege se spune 

cetăţenii români care înregistrează venituri nu și care nu înregistrează venituri. 

În acest context, doamna deputat Angelica Fădor a propus să se precizeze cetățenii români care nu 

înregistrează venituri și celor care înregistrează venituri care nu depășesc contravaloarea salariului mediu 

net. 

O altă propunere a venit din partea domnului președinte Constantin Codreanu și anume, cetățenii 

români care nu înregistrează venituri sau înregistrează venituri care nu depășesc contravaloarea salariului 

mediu net, raportat de Institutul Naţional de Statistică. 

Revenind la art. 1 al prezentei legi, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Radu a propus, cu acordul 

membrilor Comisiei, reformularea art. 1, prin care statul român va suporta cheltuielile de repatriere a 

cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul „altor state”. 

În acest context, domnul Eugen Dobreanu, Director în cadrul Direcția Relații Consulare a dorit să 

precizeze câteva elemente din punctul de vedere al MAE și al Guvernului.  

Astfel, domnia sa a precizat că există deja o bază legală, fiind deja un articol în Legea  taxelor 

consulare  care prevede că, pentru cei care nu au posibilitatea repatrierii și nu există posibilitatea înhumării 

pe plan local, se poate suporta repatrierea trupului neînsuflețit în țară. 

Totodată, domnul director Eugen Dobreanu a mai precizat că, este adevărat că, în UE, toate statele 

permit înhumarea pe plan local. De aceea, în speța expusă de domnul deputat Doru-Petrișor Coliu, opțiunea 

de incinerare a fost a persoanei respective sau a familiei, pentru că, legal, exista posibilitatea în Italia, ca în 

exemplu prezentat anterior, persoană să fie înhumată pe plan local, la Primărie, la locul de veci al Primăriei 

decedatului respectiv. 
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În acest context, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a dorit să explice cum are loc o înhumare în 

Italia.  

După cum a precizat domnia sa, chiar dacă are loc o înhumare, în momentul în care nu ai bani, te 

bagă la o groapă comună, iar după 5 ani scot oasele și le aruncă. 

În acest context, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu, a solicitat domnului director Eugen 

Dobreanu să dea un exemplu în care, în afară de moarte tragică, a autocarului căzut sau orice alt accident 

tragic, MAE a adus românii acasă. 

Domnul director Eugen Dobreanu a precizat că pe spațiul UE nu, pentru că există această 

posibilitate, cele două condiții fiind cumulative în lege. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască câte cereri de 

repatriere sunt afara spațiului UE. 

Domnul director Eugen Dobreanu a precizat că în afara spațiului UE, MAE nu  a avut cereri de 

repatriere, precizând în același timp că au fost făcute într-adevăr repatrieri pe crize consulare, mai exact cei 

decedați pe crize consulare, fiind repatriați inclusiv și  cetățenii decedați de pe teritoriul UE. 

Domnul secretar Dumitru Lupescu a dorit să cunoască cine face cererea de repatriere. 

Domnul director Eugen Dobreanu a precizat că nu trebuie să facă nimeni o cerere de repatriere.    

După cum a explicat domnia sa, fiind o situație de criză și fiind activată celula de criză a MAE, 

repatrierea s-a făcut cu avioane militare și cu diferite alte transporturi. 

În acest context, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Radu a atras atenția de a nu se veni cu o 

prevedere care să dea dreptul la abuz. 

Domnul director Eugen Dobreanu, a adus în atenție faptul că, în Proiectul de Lege privind 

decontarea de către statul român a procedurilor de repatriere a cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul 

Uniunii Europene, din ceea a ce a citit, înțelege că discuția se pune în legătură cu românii rezidenți din 

afară. 

Totodată, domnia sa a precizat că, după cum a observat, distincția nu apare în proiectul de lege. 

De asemenea, domnul director Eugen Dobreanu a mai precizat că, orice cetățean român aflat în 

străinătate ca turist, dacă decedează, este repatriat în baza acestei legi dacă nu se face o distincție de genul 

acesta, acest lucru înțelegând domnia sa. 

Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu dorea să cunoască dacă domnul director Eugen Dobreanu are 

un răspuns din partea Guvernului. 

Domnul director Eugen Dobreanu a precizat că membrii Comisiei au deja punctul de vedere al 

Guvernului care nu susține inițiativa legislativă. 

De asemenea, domnia sa a dorit să înțeleagă exact care este obiectul de reglementare al inițiativei 

legislative, deoarece,  domnul deputat Doru-Petrișor Coliu s-a referit în introducere la cetățenii români care 

au rezidența în afară. 

Domnul Pietro Pavoni a adus în atenție faptul că, mulți dintre românii de acolo nu și-au stabilit 

rezidența din diverse motive. 

În completare, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a precizat că sunt mulți cetățeni români care nu 

se înregistrează și nu au rezidența acolo. 
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În acest context, domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a precizat că turiștii care nu se 

înregistrează în afară ar cădea sub incidența acestei legi, ceea ce nu este bine pentru că în afară trebuie să ai 

asigurări. 

Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a precizat că inițiativa legislativă se referă la cei care nu au 

venituri. 

Doamna deputat Angelica Fădor a precizat că poate ar trebui ca prevederile prezentei inițiative 

legislative să se aplice doar pentru cei care nu înregistrează venituri, care au ajung acolo, care nu lucrează 

legal și nu neapărat celor care înregistrează venituri care nu depășesc contravaloarea salariului mediu, fiind 

clar că cei care au un salariu acolo au și niște venituri. 

Domnul director Eugen Dobreanu a considerat că genul acesta de intervenție legislativă și 

financiară din partea statului ar trebui să aibă un caracter subsecvent altor  măsuri, o asigurare de călătorie, 

o asigurare de muncă, o prevedere de genul acesta în contractul de muncă pe care îl încheie cetățeanul să 

muncească în afară și care să prevadă obligația repatrieri în sarcina angajatorului, etc, statul venind 

subsecvent. 

Totodată,  domnia sa a precizat că nu sunt îndeplinite aceste condiții cu o situație de genul acesta. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă sunt contracte în care sunt 

incluse aceste asigurări. 

Domnul director Eugen Dobreanu a confirmat existența unor astfel de contracte. 

În acest context, domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a adus în atenție faptul că, a 

profesat pe teritoriul altui stat timp de 11 ani și într-adevăr, în contractul de muncă al domniei sale era o 

asigurare de viață (cât o să primească moștenitorul sau succesorul în situația în care domnia sa decedează 

acolo) existând și posibilitatea de a fi repatriat. 

După cum a precizat domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu, situația domniei sale era una 

de excepție pentru că  nu toți românii beneficiază de asemenea prevederi, aceste asigurări costând foarte 

mult. 

Totodată, domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a adus în atenție faptul că,  fiecare 

companie de asigurări face o evaluare și anume de unde este cetățeanul, din ce stat, aducând în același timp 

în atenție că unul este costul pentru România și altul este costul pentru cineva din Germania, prevederile 

fiind diferite și de aceea trebuie analizat. 

Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a dorit să cunoască dacă există o statistică a 

cererilor de repatrieri, dacă au existat cereri sau dacă nu au existat. 

Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a confirmat existența statisticilor cererilor de repatriere, 

menționând că MAE poate preciza. 

Legat de cererile de repatriere domnul director Eugen Dobreanu a dorit să cunoască în ce sens. 

Domnul președinte Constantin Codreanu explicându-i că se dorește să se cunoască numărul 

cererilor de repatriere pentru cei decedați din partea familiilor din țară sau din afară. 

 Domnul director Eugen Dobreanu a confirmat existența cererilor în măsura în care nu îndeplineau 

respectiva prevedere. 

Cu privire la art 15 alin. (1)  lit. b) din Legea 198/2008  privind serviciile consulare pentru care se 

percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în 
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străinătate, domnia sa a precizat că,  dacă exista posibilitatea înhumării pe plan local, atunci putea fi 

repatriat, pe lângă faptul că trebuia dovedit că nu ai mijloace financiare, o problemă destul de generală 

pentru că toți veneau și spuneau că nu au bani. 

Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a precizat că în avizul Consiliului Legislativ se vorbește 

de paralelism, care consideră că această prevedere care există în Legea taxelor consulare este suficientă. 

Domnul director Eugen Dobreanu a precizat că este suficientă  în ipoteza de reglementare pe care a 

avut-o în vedere respectivul articol, art. 15 din Legea 198/2008  privind serviciile consulare pentru care se 

percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în 

străinătate, să nu aibă mijloace financiare și să nu existe posibilitatea înhumării pe plan local. 

Domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a revenit cu întrebarea legată de cererile de 

repatriere primite de MAE. 

Domnul director Eugen Dobreanu a precizat că cererile nu au fost centralizate, fiind mai mult 

discuții, cetățeanul venind la ghișeu și expunând situația. 

Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a insistat pe numărul cererilor de repatriere. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a dori să cunoască câte cazuri de repatriere există. 

Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a avut rugămintea de a se  scoate  sintagma ’ au posibilitatea 

de a se înhuma acolo “ . 

După cum a precizat domnia sa, dorința românilor din diaspora fiind de a vedea ceva din partea 

Guvernului, că se face ceva pentru ei, pentru că sunt plătitori de taxe. 

În acest context, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că cetățenii români 

din afară sunt plătitori de taxe dar nu în țară. 

Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a subliniat că cetățenii români din afară sunt plătitori de taxe 

în țară pentru că au firme și proprietăți în țară. 

Sugestia domnului vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu către domnul deputat Doru-Petrișor 

Coliu a fost că, ar fi fost mai bine ca domnul deputat Doru-Petrișor Coliu să pună în vedere faptul că,  mulți 

cetățeni români din afară își doresc să fie îngropați sau înhumați în țară, nu neapărat că sunt plătitori de 

taxe. 

În ceea ce privește art.3 al prezentei legi, doamna Alina Croitoru - Șef serviciu Direcția Generală 

de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a precizat că nu este de acord ca MAI să fie 

menționat în art. 3 pentru că MAI nu are atribuții cu privire la cetățenii români repatriați în urma decesului, 

atribuțiile MAI fiind doar în ceea a ce privesc transcrierea actelor de deces . 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a propus eliminarea din art.3 a  MAI. 

Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a adus în atenție că, în expunerea de motive domnul 

deputat Doru-Petrișor Coliu nu a inclus modificările care se fac. 

În completare, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a adus în atenție că nu apare nici 

impactul bugetar și nici sursele de finanțare, acestea trebuind a fi specificate. 

În ceea ce privește impactul bugetar, domnul Pietro Pavoni a precizat că acesta este greu de 

calculat fiind greu de prevăzut și numărul cazurilor. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că, chiar dacă bugetez, să zicem bazat pe o istorie de câțiva ani, 

s-ar putea ca în luna Septembrie să termin banii. 
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În acest context, domnul secretar Dumitru Lupescu a precizat, ca nivel de finanțare se poate sugera 

să fie la nivelul mediei ultimelor 3 sau 5 ani, a cazurilor apărute, fiind o medie generală. 

Domnul director Eugen Dobreanu a precizat că de la 1 ianuarie 2019 până în prezent sunt 4708 

cazuri de accidente, în Ungaria fiind 5 -6 accidente grave, incluzând atacurile teroriste, dezastrele naturale, 

repatrierile celor de la Colectiv care au decedat în spitalele din străinătate. 

Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu propune supunerea la vot a inițiativei 

legislative cu amendamentele propuse de membrii Comisiei. 

Ca procedură, domnul director Eugen Dobreanu a precizat că există anumite întrebări legate de 

selectarea firmei de pompe funebre, de plata către firma de pompe funebre, dacă o sa aibă un audit. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că trebuie stabilite niște norme de aplicare foarte clare, 

respectiva persoană trebuind să vină să demonstreze că nu intră în acel venit minim lunar, aici apărând 

întrebarea cum demonstrează persoana și cu ce acte. 

Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că dacă se dorește repatrierea și după 

aceea să se facă anchetă, atunci ar trebui să avem o prevedere în lege care să spună că, cheltuielile vor fi 

recuperate. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască situația în care se face 

ancheta și se constată că nu este respectată prevederea. 

Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că pe prevederile actualei legi,  așa 

cum vede domnia sa textul, MAE va avea tot  dreptul să elaboreze niște norme metodologice care să spună 

că atunci când vi cu cererea, faci și dovada că nu ai fonduri, pentru că așa este legea. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască cum vedere domnul director Eugen 

Dobreanu parcursul inițiativei legislative. 

După cum a precizat domnul director Eugen Dobreanu, membrii Comisiei au punctul de vedere al 

Guvernului, dar personal, ca și practician domnia sa a mai precizat că dacă o asemenea inițiativă legislativă 

va intra în vigoare, MAE va avea în primul rând  o avalanșă de cereri, toți vor vrea să-și repatrieze 

decedatul pe banii statului, indiferent de venituri. 

Ca procedură, domnul director Eugen Dobreanu a precizat că nu cunoaște cum MAE o va pune în 

practică, cum face dovada cetățeanul că nu are venituri, că ai dreptul respectiv, cum se face plata și către 

cine, dacă MAE selectează firma de pompe funebre sau familia, deoarece familia poate merge la o firmă de 

pompe funebre și acea firmă să-i facă un transport de 12.000 de euro. 

Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a dorit să cunoască ce se face cu discriminarea 

cetățenilor din România care plătesc taxe și impozite, în acest context dând ca exemplu o situație în care o 

persoană decedează la Arad, dar locuiește în Constanța. 

După cum a precizat domnia sa, dacă stăm și ne gândim, costul să-l aduci de la Arad la Constanța 

s-ar putea să depășească costul dacă l-ai aduce de la Budapesta la Timișoara. 

Domnul  secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a adus în atenție că, cel din afară are drept și îi 

dăm bani, acesta de aici nu are drept și nu îi dăm bani, cu toate că el plătește taxe și impozite în România. 

În acest context, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a precizat că cetățenii de aici recuperează prin 

tot ceea ce îi dă statul în România. 
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Domnul Pietro Pavoni a precizat că este o deosebire între cât îmi ia statul mie și cât ia statul 

impozitul pe proprietar, statul luând în fiecare lună bani. 

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, cu amendamente admise, 

prezentate în anexă. 

Amendamentele propuse de membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor 

țării au vizat evitarea creării diferențelor, de către statul român, în suportarea cheltuielilor de repatriere a 

cetățenilor români decedați în afara țării, o claritate a textului și o îmbunătățire a cadrului legislativ în 

vederea suportării de către statul român a cheltuielilor de repatriere a cetățenilor români decedați în afara 

țări, precum și eliminarea Ministerului Afacerilor Interne din textul art.3, având în vedere că, MAI nu are 

competențe cu privire la cetățenii români repatriați în urma decesului. 

          Epuizându-se punctele înscrise pe Ordinea de Zi, lucrările şedinţei comune ale Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării  din Camera Deputaților din data de 15 octombrie 2019, au 

fost declarate închise. 

 

Miercuri, 16 Octombrie și Joi, 17 Octombrie 2019 

Studiu individual. 

 

 

PREŞEDINTE,  

Constantin CODREANU 

 

 

 

 

 

  

SECRETAR,             SECRETAR, 

Nicolaie-Sebastian Valentin RADU             Dumitru LUPESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         Consilier parlamentar, 
                                                                                                                                               Mona-Valentina ALESANDRU 


