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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 15 decembrie 2014 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării         

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 15 decembrie 2014, începând cu ora 

17:30 având pe ordinea de zi audierea domnului Angel Tîlvăr, pentru funcţia 

de ministru delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare (împreună cu 

Comisia românilor de pretutindeni din Senat) 

 

       La audierea domnului Angel Tîlvăr, au participat din partea Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării,  17 deputaţi din 

totalul de 18 membri: 

 

 Mircea Lubanovici (PDL) – preşedinte, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – 

vicepreşedinte, Mircea-Titus Dobre (PSD) – vicepreşedinte, Mircea Dolha 

(PNL) – vicepreşedinte, Aurelian Mihai (neafiliat) - secretar, Sorin Teju (PC- 

PLR) – secretar, Mihai Deaconu (PP-DD), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian 

Iane (PSD), Niculina Mocioi (PDL), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan 

(PSD),  Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL).  

mona.alesandru
Original



 

       Înlocuiri: 

 

   Adrian Mocanu (PSD) înlocuit de Cătălin Tiuch (PSD), Constantin-

Stelian-Emil Moţ (PSD) înlocuit de Florin Pâslaru (PSD) şi Ninel Peia (PSD) 

înlocuit de Daniel Vasile Suciu (PSD)  

 

    Au absentat: 

 

    Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat). 

                                                                              

      Din partea Comisiei românilor de pretutindeni din Senat au participat          

9 (din 11) membri. 

                              

       Şedinţa comisiei a fost condusă de domnul deputat Mircea Lubanovici, 

preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, 

din Camera Deputaţilor. 

       În cadrul şedinţei de audiere deputaţii şi senatorii Comisiilor au ridicat o 

problematică variată referitoare la situaţia românilor din afara graniţelor ţării, 

votul electronic şi votul prin corespondenţă, reducerea taxelor consulare, 

îmbunătăţirea serviciilor consulare pentru românii din afara graniţelor ţării, 

îmbunătăţirea imaginii României,  colaborarea cu Ministerul Muncii şi comisiile 

de resort, situaţia şcolilor româneşti din străinătate, precum şi organizarea 

Congresului Românilor de Pretutindeni în 2015. 

       După o scurtă prezentare a activităţii domnului Angel Tîlvăr, precum şi 

prezentarea obiectivelor pentru viitorul mandat, deputatul Mircea Lubanovici, 

preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din Camera Deputaţilor, a deschis sesiunea de întrebări şi răspunsuri. 

 O primă întrebare adresată de deputatul Mircea Lubanovici a făcut 

referire la poziţia domnului Angel Tîlvăr faţă de votul prin corespondenţă, 

având în vedere problemele din diaspora la alegerile din data de 16 noiembrie 

a.c. 

După cum a menţionat domnul Angel Tîlvăr, domnia sa cunoaşte 

eforturile pe care le face deputatul Lubavonici pentru a reprezenta românii din 

diaspora şi le apreciază. Domnul Tîlvăr a menţionat că susţine votul care să 



dea posibilitatea tuturor românilor să-şi exercite dreptul de a alege, fără nici 

un fel de îngrădire, şi a asigurat că prin intermediul Comisiei speciale pentru 

legile electorale problema votului pentru românii din diaspora îşi va găsi 

rezolvarea.  

Următoarea intervenţie a venit din partea doamnei Mariana Câmpeanu, 

senator în cadrul Comisiei românilor de pretutindeni din Senatul României.  

În intervenţia sa, doamna senator Câmpeanu a făcut referire la 

necesitatea unei strânse colaborări cu Ministerul Muncii pentru rezolvarea 

problemelor întâmpinate de lucrătorii din Uniunea Europeană, respectarea 

drepturilor la libera circulaţie şi plata corectă a salariilor.  

Congresul Românilor de Pretutindeni a fost adus în atenţie de deputatul 

Mircea Dolha – vicepreşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării. După cum a menţionat deputatul Dolha, acest Congres 

„este un congres de o maximă importanţă, pentru că este pentru prima dată 

când vom da un semnal pozitiv că recunoaştem diaspora, că o respectăm şi că 

dorim, cu adevărat, să o aducem, măcar o dată pe an, acasă”. 

O altă întrebare ridicată de deputatul Dolha a făcut referire la alegerea 

delegaţilor în cazul organizării Congresului Românilor de pretutindeni. 

Cu privire la Organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni, domnul 

Angel Tîlvăr a menţionat că va susţine organizarea acestuia, iar în privinţa 

modalităţii prin care se vor stabili delegaţii, acesta a precizat ca o primă 

opţiune stabilirea împreună, de comun acord cu membrii celor două comisii de 

specialitate, pornind de la normele de reprezentare.  

În continuarea sesiunii de întrebări senatorul Ioan Iovescu, membru al 

Comisiei românilor de pretutindeni din Senatul României a adus în discuţie 

posibilitatea simplificării de obţinere a dublei cetăţenii pentru cei care sunt 

născuţi şi trăiesc în afara graniţelor, în comunităţile istorice de români din 

vecinătatea României. 

Sesiunea întrebărilor a continuat cu intervenţia deputatului Eugen 

Tomac, membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării, care şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la respingerea uneia dintre 

cele mai importante propuneri legislative, elaborată de o echipă de experţi cu 

privire la introducerea votului prin corespondenţă. 

Problematica adusă în discuţie de către deputatul Eugen Tomac a fost 

variată, începând cu modificarea cadrului legislativ, astfel încât românii să 



poată vota în condiţii civilizate, exact aşa cum votează austriecii, germanii, 

britanicii, francezii şi alte naţiuni şi continuând cu necesitatea cunoaşterii 

resurselor care vor fi puse la dispoziţie din partea statului român pentru 

proiecte, programe, având în vedere că, naţiunea română, peste hotare, 

numără peste 10 milioane de persoane. „Cetăţeni români sunt 3,5 milioane, 

mare parte în Uniunea Europeană, dar să nu uităm că majoritatea, peste 85% 

din cetăţenii Republicii Moldova, deci, cel de al doilea stat românesc, sunt tot 

români. Nu sunt toţi cetăţeni, doar 10%, dar majoritatea sunt români.          

Deci, responsabilitatea în ceea ce-i priveşte pe aceşti români aparţine tot 

statului român la fel ca şi cei peste 300 de mii de vorbitori de limba română 

din Peninsula Balcanică” a declarat deputatul Eugen Tomac. 

         Precizarea domnului Angel Tîlvăr aduce în atenţie faptul că, referitor la 

legea respinsă, doar 8 voturi au fost favorabile, deoarece în opinia dânsului 

„mai multă lume a înţeles faptul că actuala comisie specială ar putea să ia în 

calcul şi varianta propusă în corpul legii, pe care să o transpună într-o 

manieră unitară şi coerentă pentru a rezolva problema votului în străinătate.” 

În privinţa bugetului, domnul Angel Tîlvăr şi-a exprimat încrederea că  

zona istorică, zona vecinătăţii imediate se va bucura de mai multă atenţie. 

Deputatul Sorin Teju, secretar al Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării, a urat succes domnului Angel Tîlvăr în noua 

activitate, exprimându-şi convingerea că desemnarea acestuia pentru funcţia 

de ministru delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare, este cea mai 

bună alegere care s-a putut face. 

 Sesiunea întrebărilor a continuat cu intervenţia deputatului Aurelian 

Mihai, secretar al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării din Camera Deputaţilor care a făcut o scurtă prezentarea a plângerilor 

românilor din străinătate, prin care aceştia reclamă lipsa de transparenţă şi 

consultare în timp real atunci când se elaborează proiecte, micşorarea 

bugetului şi situaţia şcolilor româneşti în străinătate. 

 Precizarea domnului Angel Tîlvăr a făcut referire la faptul că bugetele 

instituţiilor sunt diferite dar poate fi coordonat calendarul, determinând 

întâlniri mai dese şi discuţii frecvente, putând coordona calendarul şi 

programul astfel încât Camera Deputaţilor şi departamentul să aibă acţiuni la 

care să participe în acelaşi timp. 



        Deputatul Ovidiu-Cristian Iane, membru al Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării a menţionat faptul că problemele românilor 

de peste graniţă sunt multiple şi de foarte multe ori nu li se acordă atenţia 

cuvenită. Domnia sa a propus ca în viitor ministrul delegat să aibă în 

permanenţă rol de mediere şi să colaboreze cu celelalte ministere şi instituţii, 

şi să aducă în atenţia lor, spre rezolvare, problemele românilor din străinătate.  

 Deputatul Iane a apreciat ca absolut necesară comunicarea şi stabilirea 

clară a atribuţiilor în cadrul ministerului pentru evitarea confuziilor, iar în 

privinţa relaţiilor cu românii din străinătate, consideră ca necesară menţinerea 

acelor programe ce au avut un real succes şi a propus o colaborarea mai 

strânsă cu Institutul Cultural Român şi comisiile de resort. 

În încheierea şedinţei, deputatul Ovidiu-Alexandru Raeţchi a readus în 

atenţie organizarea alegerilor în diasporă, iar doamna deputat Niculina Mocioi 

a făcut referire la proiectul legislativ privind reducerea taxelor consulare, 

proiect pentru care deputatul Aurelian Mihai şi-a pus viaţa în pericol. 

În privinţa reducerii taxelor consulare, domnul Angel Tîlvăr a precizat că 

că Direcţia Consultară din cadrul Ministerul Afacerilor Externe are atribuţii din 

acest punct de vedere, dar a menţionat că va susţine iniţiativa legislativă a 

deputatului Aurelian Mihai.  

În urma audierii, cele 2 Comisii au acordat un vot de încredere domnului 

Angel Tîlvăr,  cu 18 voturi pentru, 7 împotrivă şi 1 abţinere. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 


