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al lucrărilor Comisiei din zilele de 17 şi 19 martie 2015 

 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 17 şi 19 martie 2015 

 

  La lucrările comisiei din ziua de 17 martie  2015 au participat 17 deputaţi 

din totalul de 19 membri: 

 

  Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Gabriel-Valentin Boboc (PSD), Mario-

Ernest Caloianu (PSD) – vicepreşedinte, Mircea-Titus Dobre (PSD) – 

vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte,  Mihai Deaconu (PP-DD), 

Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat),  Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane 

(PSD), Aurelian Mihai (PNL), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Niculina 

Mocioi (PNL), Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan 

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

 

Au absentat: 

      Sorin Teju (PC-PLR) – secretar şi Adrian Mocanu (PSD)  
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          Au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului Afacerilor 

Externe: domnul Sebastian Ioan Hotca - secretar de stat DPRRP şi domnul 

Pietro Pavoni – ministru consilier.   

                                                                                                 

 

 

Marţi, 17 martie 2015 

 

 

         Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 17 martie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedinte.  

După supunerea la vot a ordinii de zi, Preşedintele comisiei a informat 

membrii comisiei cu privire la propunerea Grupului Parlamentar al PSD de 

numire a domnului deputat Boboc Valentin Gabriel, membru al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării, în funcţia de vicepreşedinte al 

comisiei, în locul domnului deputat Dobre Mircea Titus, conform art.45 alin.(2) 

şi (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Domnul deputat Dobre Mircea 

Titus, rămânând în continuare membru al Comisiei. 

 În urma supunerii la vot, membrii Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea 

domnului Boboc Valentin Gabriel în funcţia de vicepreşedinte al Comisiei. 

Şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterea asupra Propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr.198/2008 privind 

serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la 

misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate (Pl x 

232/2015), comisia fiind sesizată în avizare. 

         Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art. 8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru 

care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile 

consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, 

în sensul creării unui Fond de solidaritate pentru repatrierea cetăţenilor români 

plecaţi la muncă şi decedaţi în străinătate, şi ale căror familii nu îşi permit 

repatrierea. 



        Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă cu observaţiile şi 

propunerile Consiliului Legislativ, precum şi  expunerea de motive. 

       În urma dezbaterilor, s-a hotărât cu majoritate de voturi (15 voturi pentru, 

1 vot împotrivă şi 1 abţinere) avizarea negativă a propunerii legislative. 

 Sesizate în fond, Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au dezbătut propunerea 

legislativă pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor 

de pretutindeni (Pl x156/2015).  

        În calitate de iniţiator, deputatul Aurelian Mihai şi-a expus punctul de 

vedere în cadrul dezbaterilor. Astfel, deputatul Mihai propune ca în cadrul 

articolului 2, Convocarea Congresului Românilor de Pretutindeni să se realizeze 

de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în 

colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru 

Relaţia cu Românii de Pretutindeni, iar cheltuielile privind organizarea şi 

desfăşurarea Congresului Românilor de Pretutindeni să se asigure de către 

Ministerul Afacerilor Externe din bugetul Departamentului Politici pentru Relaţia 

cu Românii de Pretutindeni. 

O altă propunere a deputatului este acea de modificarea a art. 9 alin.(4) 

în sensul furnizării de informaţii, analize şi propuneri „comisiilor de specialitate 

din cadrul Parlamentului României – Camera Deputaţilor şi Senat.”  

Ultimul articol pe care iniţiatorul îl propune spre modificare este 

instituirea şi sărbătorirea Zilei Românilor de Pretutindeni în ultima Duminică din 

luna Mai.  

        Membrii comisiilor reunite au examinat propunerea legislativă, observaţiile 

şi propunerile Consiliului Legislativ, expunerea de motive, precum şi punctul de 

vedere al Guvernului care nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

        Reprezentantul Departamentului pentru politici pentru relaţia cu românii 

de pretutindeni susţine punctul de vedere al Guvernului precizând faptul că, 

modificarea art. 8 alin (2) din Legea nr. 299/2007, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul asigurării cheltuielilor privind organizarea şi 

funcţionarea Congresului Românilor de Pretutindeni de către Ministerul 

Afacerilor Externe din bugetul Departamentului Politici pentru Relaţia cu 

Românii de Pretutindeni, nu este oportună deoarece, în prezent conform legii, 

aceste cheltuieli sunt asigurate din bugetul Camerei Deputaţilor, iar DPRRP nu 

are buget propriu pentru organizarea acestui congres, bugetul asigurând  



finanțarea celor cinci programe derulate în cadrul departamentului şi acţiunile 

proprii ale DPRRP. 

        Cu privire la modificarea art. 9 alin. (4) se apreciază că modificarea nu 

este oportună deoarece potrivit legii, Consiliul Românilor de Pretutindeni, 

furnizează informaţii, analize şi propuneri în primul rând Parlamentului. 

        În ceea ce priveşte modificarea propusă la art.10 din Legea nr.299/2007, 

reprezentantul Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de 

Pretutindeni susţine, de asemenea, punctul de vedere al Guvernului 

considerând că, data prevăzută de lege pentru sărbătorirea Zilei Românilor de 

Pretutindeni, şi anume data de 30 noiembrie, de ziua Sfântului Andrei, 

proclamat „Ocrotitorul României” este foarte potrivită, având în vedere şi 

proximitatea zilei Naţionale a României, ilustrând astfel legătura strânsă dintre 

românii de pretutindeni. 

       În urma examinării propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni şi a opiniilor 

exprimate, deputaţii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au hotărât cu 

unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării un raport preliminar cu amendamente de respingere a art. 

8 şi 9,  urmând ca în cadrul Comisiei pentru comunităţile de români să se 

dezbată cu privire la art.10 care prevede ca sărbătorirea Zilei Românilor de 

Pretutindeni să fie sărbătorită în fiecare an în ultima duminică din luna Mai. 

Următorul punct al ordinii de zi l-a constituit dezbaterea asupra Propunerii 

legislative pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni (Pl x 268/2014).  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.5 din 

Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul îmbunătăţirii 

cadrului legislativ actual; de asemenea, se prevede încadrarea ca beneficiari ai 

cultelor recunoscute legal în România şi a celor care au organizate entităţi de 

cult în statele în care îşi au domiciliul sau reşedinţa românii de pretutindeni 

prevăzuţi în Legea nr.299/2007.  

 Retrimisă la comisie în vederea găsirii unei surse de finanţare, 

propunerea legislativă a fost trimisă spre dezbatere în plen în forma anterioară, 

având în vedere faptul că în perioada stabilită nu au fost identificate soluţii de 

finanţare care să permită agrearea propunerii legislative de către Guvern, iar 



urmare a răspunsului primit din partea Departamentului Politici pentru Relaţia 

cu Românii de Pretutindeni, departamentul nu dispune de resurse financiare şi 

umane pentru a susţine aspectele vizate de proiectul de lege.  

 Şedinţa comisiei a continuat cu expunerea domnului deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele comisiei, care a informat membrii comisiei asupra 

vizitei de lucru efectuate în perioada 9 – 13 martie 2015, în Canada, la Ottawa 

şi Toronto. Delegaţia parlamentară a fost condusă de Preşedintele Camerei 

Deputaţilor, domnul Valeriu Zgonea, iar scopul vizitei l-a reprezentat strângerea 

relaţiilor bilaterale dintre România şi Canada, precum şi discutarea, cu omologii 

canadieni, a unor subiecte de interes comun. Tematica propusă pentru 

convorbirile cu interlocutorii canadieni a vizat: problematica renunţării la vize 

pentru cetăţenii români, importanţa dezvoltării relaţiilor transatlantice şi a 

Parteneriatului Strategic UE – Canada, dezvoltarea şi intensificarea contactelor 

interparlamentare, discutarea proiectelor de modificare a legislaţiei privind 

siguranţa naţională aflate în atenţia Parlamentelor României şi Canadei, 

sublinierea contribuţiei reprezentanţilor comunităţii româneşti la dezvoltarea 

societăţii canadiene.  

 În contextul situaţiei din Ucraina, membrii Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării au propus efectuarea unei vizite de lucru la 

sfârşitul lunii aprilie a.c.  

 Următorul punct adus în atenţia membrilor comisiei l-a reprezentat 

organizarea unei vizite de lucru în Republica Franceză care se impune în 

vederea intensificării contactelor parlamentare bilaterale în contextului actual al 

problemelor cu care se confruntă comunitatea de români din Republica 

Franceză. 

 Solicitarea Platformei Unioniste Acţiunea 2012 a fost următorul punct al 

ordinii de zi.  

 Platforma Unionista Acţiunea 2012, a solicitat sprijinul membrilor comisiei 

în vederea organizării „Reuniunii Diasporei din România şi Republica Moldova”. 

Evenimentul îşi propune coagularea comunităţilor diasporei din cele două state 

şi se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 3-5 aprilie a.c. La această acţiune 

vor participa aproximativ 100 de invitaţi, reprezentanţi ai asociaţiilor din 

România şi Republica Moldova care activează în străinătate, precum şi persoane 

care s-au făcut remarcate prin atitudine sau activităţi de promovare a culturii 

româneşti în afara graniţelor. 



 

 

 

 

Joi, 19  martie 2015 

 

 

Studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 

 

 

    PREŞEDINTE, 

   Mircea Lubanovici 


