
   
 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru comunităţile de români 
 din afara graniţelor ţării 

 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 02 şi 03 septembrie 2015 

 
 

    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
     şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 02 şi 03 septembrie 2015 

 
 

      La lucrările comisiei din ziua de 02 septembrie 2015 au participat               
17 deputaţi din totalul de 19 membri: 
 
      Gabriel-Valentin Boboc – vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – 
vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (DP) – 
secretar, 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 (neafiliat) şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

A absentat: 

      Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte şi  Adrian Mocanu (PSD)  
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Miercuri, 02 septembrie  2015 

 

     Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 02 septembrie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Dolha, vicepreşedinte al  comisiei.  

     După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, şedinţa comisiei a 

continuat cu stabilirea calendarului comisiei pentru sesiunea parlamentară 

septembrie – decembrie 2015. 

     Întorşi din colegiile pe care le reprezintă şi având în vedere petiţiile şi 

sesizările românilor din afara graniţelor, precum şi problemele comunităţilor 

de români din străinătate, membrii comisiei au hotărât efectuarea unor vizite 

de lucru în Irlanda, Germania, Serbia şi Ucraina.  

     Informarea cu privire la efectuarea unei vizite de lucru în Republica 

Italiană în perioada 17 – 20 septembrie 2015, a fost un alt punct adus în 

dezbatere de către domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei. 

Vizita de lucru are drept scop monitorizarea problemelor comunităţilor de 

români din Republica Italiană, precum şi intensificarea contactelor 

parlamentare bilaterale. 

    Propunerea legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti 

în străinătate (Pl x 301/2015) a fost un alt punct adus în dezbatere.  

    În data de 23 martie 2015, Comisia pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării şi Comisia pentru politică externă au fost sesizate în fond 

cu „Propunerea legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti 

în străinătate”. (Pl x 301/2015). 

     În data de 10.06.2015 a fost înaintat raportul preliminar al iniţiativei mai 

sus menţionate şi s-a luat de comun acord decizia de a fi solicitate punctele de 

vedere ale factorilor de decizie în vederea găsirii cadrului legal şi financiare 

pentru susţinerea iniţiativei. 

 

 

 



 

    Faţă de cele relatate, membrii comisiei au hotărât trimiterea unei adrese 

preşedintelui Comisiei pentru politică externă, domnul László BORBÉLY în 

vederea analizării posibilităţii organizării unei şedinţe comune, marţi, 8 

septembrie  2015, la care să fie invitaţi ministrul afacerilor externe şi ministru 

delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare. 

    La secţiunea Diverse, vicepreşedintele Comisiei, domnul Mircea Dolha a 

informat membrii comisiei cu privire la petiţia doamnei Cobelea Anna prin care 

sunt aduse la cunoştinţă membrilor Comisiei problemele întâmpinate la ANC 

Suceava şi petiţiile domnilor Iurcov Iurie, Liziuc Vadim, Stit Ion şi Scripnic 

Boris, trimise comisiei, prin care este reclamat modul în care se organizează 

şedinţele de depunere a jurământului şi tratamentul discriminatoriu la care 

sunt supuşi cetăţenii din Ucraina programaţi pentru depunerea jurământului la 

ANC Bucureşti, ale căror cereri de redobândire a cetăţeniei române au fost 

analizate şi aprobate prin Ordin al Preşedintelui ANC, cereri de redobândire a 

cetăţeniei române întemeiate pe dispoziţiile art.11 din legea cetăţeniei române 

ca o măsură reparatorie pentru descendenţii cetăţenilor români care au pierdut 

cetăţenia română din motive neimputabile lor.  

   Cu privire la problemele semnalate de petenţi, membrii comisiei au decis 

solicitarea unui punct de vedere al autorităţilor competente precum şi 

verificarea aspectelor menţionate. 

  Petiţia „Acţiunii 2012” a fost un alt punct adus în dezbatere de către 

deputatul Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării. Acţiunea 2012, prin Preşedintele George 

Simion, reclamă refuzul reprezentanţilor Consulatului României la Chişinău, 

Republica Moldova de a elibera certificatele de cetăţenie, acest fapt fiind 

condiţionat de transcrierea actelor de stare civilă.  

  Faţă de problemele semnalate, membrii comisiei au transmis o adresă 

Ministerului Afacerilor Externe prin care se solicită clarificarea cu privire la 

condiţionarea eliberării certificatelor de cetăţenie de transcrierea actelor de 

stare civilă, solicitând-se punctul de vedere şi indicarea în concret a temeiului 

juridic în baza căruia, după depunerea jurământului de credinţă faţă de 

România, petenţilor nu li se eliberează certificatele de cetăţenie. 

  

 



 

  Referitor la petiţia înaintată Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării, respectiv domnului deputat Mihai Aurelian, de către doamna 

Crucieru Tatiana, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) a informat că 

cererea de redobândire a cetăţeniei române a fost aprobată.  

  Faţă de cele relatate, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării vor continua monitorizarea problemelor destinate 

românilor de pretutindeni cu sprijinul autorităţilor de resort. 

 

 

 

 

 

Joi, 03 septembrie  2015 

 

 

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

 

 

VICEPREŞEDINTE, 
Mircea Dolha 

 
 
  
  


