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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 23 şi 25 iunie 2015 

 

 

    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

     şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 23 şi 25 iunie 2015 

 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 23 iunie 2015 au participat                   

18 deputaţi din totalul de 19 membri: 

 

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

vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (DP) – 

secretar, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – vicepreşedinte, Sorin Teju (PC-PLR) – 

secretar, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Mircea-Titus Dobre (PSD), 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 (DP), Elena - Ramona 

Uioreanu (PNL). 

 

    A absentat: 

     Adrian Mocanu (PSD)  
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Marţi, 23 iunie 2015 

 

     Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 23 iunie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele comisiei.  

      După supunerea la vot şi aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de 

zi, şedinţa comisiei a continuat cu informarea, de către preşedintele Comisiei, 

domnul Mircea Lubanovici, privind situaţia învăţământului în limba română în 

comunităţile din vecinătate. 

      Insuficienţa de cadre didactice specializate pentru predarea în limba 

română, calitatea manualelor şi reducerea continuă a numărului de elevi, 

susţinerea insuficientă a mass-media în limba română sunt doar o parte dintre 

cele mai grave probleme cu care se confruntă românii din comunităţile istorice 

de români. 

      Având în vedere că activitatea Comisiei vizează respectarea şi 

promovarea identităţii românilor din afara graniţelor ţării, precum şi 

dezvoltarea unei strategii privind dezvoltarea relaţiilor dintre instituţiile 

statului român şi comunităţile de români din afara graniţelor ţării, membrii 

comisiei au propus invitarea, în sesiunea parlamentară următoare, a unor 

reprezentanţi ai instituţiilor abilitate în vederea identificării mecanismelor de 

colaborare în vederea sprijinirii românilor din afara graniţelor. Este vorba 

despre programe având ca scop păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii 

culturale, lingvistice, şi religioase a românilor din afara graniţelor ţării.  

      Situaţia presei de limba română de peste hotare a fost un alt subiect 

dezbătut în cadrul şedinţei.  

      În toate statele din vecinătatea României şi în peninsula Balcanică există 

comunităţi compacte de etnici români. Evoluţia acestora, precum şi situaţia 

limbii, culturii şi tradiţiilor româneşti este puţin cunoscută în România. 

Televiziunea Română, Radioul Public şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES 

nu reuşesc să acopere şi acest spaţiu.  

     Având în vedere dificultăţile cu care se confruntă jurnaliştii, dar şi 

reprezentanţii comunităţilor româneşti, membrii comisiei consideră necesară 

extinderea reţelei de corespondenţi ai Televiziunii Române, a Radioului Public 

şi a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, pentru a urmări evoluţiile din 



interiorul acestor comunităţi, în vederea popularizării existenţei acestora şi 

recunoaşterea eforturilor lor de păstrare a identităţii româneşti. 

       Bilanţul activităţii comisiei în sesiunea februarie – iunie 2015 l-a constituit 

următorul punct al ordinii de zi.  

        Identificarea unor soluţii specifice la problemele particulare 

existente în fiecare comunitate românească din afara graniţelor, 

procedura transcrierii certificatelor de naştere şi căsătorie pentru cetăţenii 

români care nu au domiciliu în România, situaţia învăţământului în limba 

română şi a presei de limbă română în comunităţile româneşti de peste hotare 

Sunt principalele teme abordate în cadrul dezbaterilor din această sesiune 

parlamentară. 

De asemenea, Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării a acordat şi acordă o atenţie deosebită şi petiţiilor şi 

memoriilor. După o scurtă evaluare a petiţiilor s-a constatat că cele 

mai multe au făcut referire la întârzierile în cadrul procesului de 

redobândire a cetăţeniei române pentru cetăţenii români din Republica 

Moldova.  

Examinarea proiectelor şi propunerilor legislative în legătură cu care 

Comisia a fost sesizată a constituit, de asemenea, un obiectiv prioritar al 

Comisiei pe durata sesiunii parlamentare. Sesizată spre dezbatere pe fond sau 

în avizare, Comisia a avut pe ordinea de zi diverse proiecte de legi şi iniţiative 

legislative. Dintre proiectele şi propunerile legislative dezbătute de membrii 

comisiei s-au aflat: 

• Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.64/2014 pentru modificarea Legii 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;  

• Propunerea legislativă pentru stimularea elitelor ştiinţifice; 

• Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în 

străinătate;  

• Propunerea legislativă  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;  

• Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

cetăţeniei române nr. 21/1991;  

• Propunerea legislativă pentru modificarea art.5 din Legea 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 

•  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011;  

• Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Portului 

Tradiţional  

• Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.299/2007 

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni; 

•  Propunerea legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare 

Româneşti în străinătate.                                                                                                 

Devenit lege prin adoptarea în Plenul Camerei Deputaţilor a Propunerii  

legislative pentru modificarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni, amendamentul domnului deputat Aurelian Mihai a 

stabilit ca Ziua Românilor de pretutindeni să se sărbătorească în ultima 

duminică din luna Mai.  

Avizul Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării la 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011 a fost trimis cu propunere de adoptare Plenului Camerei 

Deputaţilor de către comisia sesizată pe fond, respectiv Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

        Această propunerea legislativă vine în sprijinul tinerilor români din 

străinătate care, fiind nevoiţi să plece în ţările europene mai dezvoltate pentru 

a munci, au abandonat studiile. Iniţiativa prevede înfiinţarea de unităţi de 

învăţământ primar, gimnazial şi liceal prin intermediul cărora se oferă 

posibilitatea continuării studiilor.  

        O altă iniţiativă legislativă, în legătură cu care Comisia a fost sesizată pe 

fond, împreună cu Comisia de politică externă, a fost cea cu privire la 

instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate. Raportul preliminar 

a fost trimis Comisiei de politică externă cu amendamentele aferente, propuse 

spre adoptare Plenului Camerei Deputaţilor.   



 Propunerea legislativă iniţiată de deputatul Ovidiu Raeţchi prevede      

înfiinţarea unor Centre Comunitare Româneşti în străinătate, în scopul 

promovării culturii, istoriei, tradiţiilor româneşti, precum şi în scopul păstrării 

identităţii lingvistice şi întăririi coeziuni în comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării. 

La secţiunea Diverse, preşedintele Comisiei, domnul Mircea Lubanovici a 

informat membrii comisiei cu privire la petiţiile domnului Lascău Dacian-Ion şi 

doamnelor Lascău Diana şi Alina Popa prin care solicită reanalizarea motivelor 

care au stat la baza respingerii cererii de transfer a domnului Ioan Lascău într-

o unitate penitenciară din judeţul în care îşi are domiciliu. 

Membrii comisiei au hotărât redirecţionarea petiţiilor Comisiei pentru 

cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, precum şi Ministerului 

Justiţiei.                                                                           

         Şedinţa comisiei a continuat cu stabilirea calendarului pentru sesiunea 

parlamentară septembrie – decembrie 2015.  

       Identificarea unor soluţii specifice la problemele particulare 

existente în fiecare comunitate românească din afara graniţelor, situaţia 

presei de limbă română de peste hotare, situaţia comunităţii de etnici români, 

evoluţia acestora, precum şi situaţia limbii, culturii şi tradiţiilor româneşti, 

memoriile şi petiţiile vor fi printre obiectivele principale ale Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării în sesiunea parlamentară 

următoare. 

 

 

 Joi, 25 iunie 2015 

 

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

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 
 


