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  La lucrările comisiei din ziua de 17 decembrie 2014 au participat                      

15 deputaţi din totalul de 18 membri: 

 

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

vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte, Aurelian Mihai (neafiliat), 

Sorin Teju (PC- PLR) – secretar, Mihai Deaconu (PP-DD), Maria Grecea (PNL), 

Niculina Mocioi (PDL), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Eugen Tomac 

(neafiliat). 
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       Înlocuiri: 

 

       Mircea-Titus Dobre (PSD) – vicepreşedinte fiind înlocuit de Marian-Viorel 

Dragomir (PSD), Ovidiu-Cristian Iane (PSD) înlocuit de Laura Marin (PSD), 

Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD) înlocuit de Emil Niţă (PSD), Ninel Peia 

(PSD) înlocuit de Sorin - Avram Iacoban (PSD) şi Elena - Ramona Uioreanu 

(PNL) fiind înlocuită de Romeo Nicoară (PNL). 

 

    Au absentat: 

 

    Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Adrian Mocanu (PSD) şi  Ion Stan (PSD) 

                                                                                                                              

 La lucrările Comisiilor reunite au participat în calitate de invitaţi 

domnul  Angel Tîlvăr - ministru delegat pentru relaţiile cu românii de peste 

hotare şi doamna Alina Hagima – Director general al Departamentului politici 

pentru relaţia cu românii de pretutindeni. Din partea Ministerului Afacerilor 

Externe au participat domnii Georgică Fusea – Director General şi Pietro 

Pavoni – ministru consilier.  

 

 

Miercuri, 17 decembrie 2014 

 

 

În ziua de 17 decembrie 2014, Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în 

comun cu Comisia românilor de pretutindeni din Senatul României având pe 

ordinea de zi dezbaterea şi avizarea  proiectului Legii bugetului de stat pe anul 

2015 (PL x 572/2014). 

     Şedinţa comisiei a fost condusă de domnul senator Marcel Bujor, 

preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni din Senatul României. 

 



 

 

 

 

     După o scurtă prezentare a proiectului, domnul senator Bujor a propus 

dezbaterea amendamentului domnului deputat Aurelian Mihai, secretar al 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera 

Deputaţilor.  

Amendamentul prevede suplimentarea bugetului Departamentului 

Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (DPRRP) cu suma de 100 de 

milioane de lei, suma fiind propusă de deputat pentru programele derulate în 

cadrul DPRRP: Cultură – „Constantin Brâncuşi”, Mass-Media – „Mihai 

Eminescu”, Educaţie – „Nicolae Iorga”,  Spiritualitate şi tradiţie „Andrei 

Şaguna”, precum şi Societate civilă „Dimitrie Gusti”. 

Amendamentul supus la vot a fost admis, cu 15 voturi pentru, 4 voturi 

împotrivă şi 2 abţineri. 

       Şedinţa comisiilor reunite a continuat cu dezbateri asupra bugetului 

Ministerului Afacerilor Externe – pentru domeniul românilor de pretutindeni. 

      În urma examinării, în şedinţa comună din data de 17 decembrie 2014, 

comisiile reunite au hotărât să avizeze favorabil bugetul Ministerului 

Afacerilor Externe cu unanimitate de voturi şi cu 1 amendament admis.  

La dezbaterile din data de 17 decembrie 2014, au fost prezenţi                      

6 senatori din numărul total de 11 membri ai Comisiei românilor de 

pretutindeni, respectiv 15 deputaţi din numărul total de 18 membri ai Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 


