
                                                              
   

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 
 

 

 
Parlamentul RomânieiParlamentul RomânieiParlamentul RomânieiParlamentul României    

Camera DeputaţilorCamera DeputaţilorCamera DeputaţilorCamera Deputaţilor 
 

Comisia pentru comunităţile de români 
 din afara graniţelor ţării 

 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Şedinţele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării desfăşurate 
în zilele de 9 şi 10 iunie 2015, au avut pe ordinea de zi Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (Plx 403/2015), Propunerea 
legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate (Plx 301/2015) şi 
dezbateri asupra Metodologiei privind organizarea procesului de desemnare a delegaţilor 
pentru primul Congres al românilor de pretutindeni. 

Şedinţele comisiei au fost conduse de domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele 
comisiei. 

Trimisă spre dezbatere şi avizare Propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (Plx 403/2015) a primit aviz favorabil din 
partea membrilor comisiei. 

Trimisă spre dezbatere pe fond Propunerea legislativă privind instituirea Centrelor 
Comunitare Româneşti în străinătate (Plx 301/2015) a fost propusă spre adoptare cu 
amendamente admise, urmând a fi trimis un raport suplimentar Comisiei pentru politică 
externă. 

Membrii comisiilor parlamentare pentru problemele românilor din afara graniţelor din 
Camera Deputaţilor şi Senat s-au întrunit în şedinţă comună de lucru având pe ordinea de zi 
dezbaterea proiectului de metodologie privind organizarea procesului de desemnare a 
delegaţilor pentru primul Congres al românilor de pretutindeni care se doreşte a fi organizat în 
acest an. 

La ședinţa comună au participat în calitate de invitaţi domnul Angel Tîlvăr, ministru  
delegat  pentru relaţiile cu românii de peste hotare și doamna Alina Hagima, director general, în  
cadrul Departamentului politici pentru relaţiile cu românii de pretutindeni.  

În cadrul întrevederii, ministrul Angel Tîlvăr a prezentat o serie de observaţii la Proiectul 
Metodologiei privind organizarea procesului de desemnare a delegaţilor pentru primul Congres 
al românilor de pretutindeni înaintat de comisiile de specialitate din Camera Deputaţilor şi 
Senat, şi, s-a propus, ca acest proiect să fie analizat de specialiștii Ministerului Afacerilor 
Externe – Departamentul politici pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, urmând să aibă loc 
o nouă ședinţă comună a celor două comisii cu reprezentanţii ministerului şi ulterior să fie pus 
în dezbatere publică.  
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