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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 19 şi 20 februarie 2013 

 
      

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19 şi 20 februarie 2013. 

  

La lucrări au participat 13 deputaţi din totalul de 13 membri: 

Eugen Tomac-preşedinte (PDL), Mircea Dolha-vicepreşedinte (PNL),  

Gheorghe Roman–vicepreşedinte(PSD), Maria Grecea–vicepreşedinte 

(PPDD), Aurelian Mihai (PPDD)–secretar, Ninel Peia-secretar (PSD) 

Octavian Bot (PNL), Ovidiu-Cristian-Iane (PSD), Mircea Lubanovici (PDL), 

Constantin –Stelian-Emil-Mot (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion 

Stan (Fără apartenenţă la un grup parlamentar), Elena- Ramona Uioreanu 

(PNL). 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Eugen Tomac,  

preşedintele Comisiei. Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi. 

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Eugen Tomac a prezentat  

Propunerea legislativă pentru completarea articolului 11 alineatul (1) litera 

a) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi pentru 



 
 

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

cromanii@cdep.ro 
 

modificarea şi completarea Legii nr. 64/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale               

nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

precizând că această propunere legislativă a fost trimisă spre dezbatere şi 

avizare Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării, în fond fiind sesizate Comisia juridică, de drepturi şi imunităţi, şi 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

articolului 11 alinteatul (1) din Legea 35/2008 penteru alegerea Camerei 

Deputaţilor  şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr 

67/2004 pentru alegerea autorităţilor publice locale, a Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, litera a1), în vederea reprezentării corecte în Parlament, a cetăţenilor 

din afara graniţelor ţării. 

          Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării 

şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, 

conform adresei nr. 474/ din 14 iunie 2012 şi expunerea de motive. 

        Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării au supus la vot Propunerea legislativă, 

consemnându-se 4 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi o abţinere din totalul 

de 13 membrii ce alcătuiesc Comisia pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării, cu propunerea trimiterii avizului Comisiei comune a 

Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative 

privind legile electorale.  

Totodată, membrii comisiei au decis invitarea ministrului delegat 

pentru românii de pretutindeni, domnul Cristian David la şedinţa Comisiei 

de săptămâna viitoare. 
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În vederea monitorizării şi gestionării eficiente a problematicii 

românilor de pretutindeni, domnul deputat Ion Stan, a propus solicitarea 

legislaţiei Ungariei şi Israelului cu privire la cetăţenii aflaţi în afara 

graniţelor, departamentelor abilitate. 

Nu în ultimul rând, domnul Preşedinte Eugen Tomac a propus 

invitarea unui reprezentant al Ministerului Culturii în vederea analizării 

posibilităţii de a achizitiona cărţi şi abonamente la reviste din categoria 

culturii scrise, conform Programului Naţional pentru achiziţia de cărţi şi 

abonamente la reviste din categoria culturii pentru bibliotecile româneşti 

din afara graniţelor ţării. 

Ultimul punct al ordinii de zi dezbătut a fost calendarul comisiei 

pentru sesiunea februarie-iunie 2013. 

 

  

PREŞEDINTE 
Eugen Tomac 
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