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SINTEZA 

        lucrărilor Comisiei din zilele de 05 mai şi 07 mai 2015 

 

 

    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

     şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 05 mai şi 07 mai 2015 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 05 mai 2015 au participat                   

12 deputaţi din totalul de 19 membri: 

 

        Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte,  Mario-Ernest Caloianu (PSD) – 

vicepreşedinte, Sorin Teju (PC-PLR) – secretar, Mihai Bogdan Diaconu 

(neafiliat), Mircea-Titus Dobre (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Constantin-

Stelian-Emil Moţ (PSD), Niculina Mocioi (PNL), Ninel Peia (PSD), Ion Stan 

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

 

Au absentat: 

      Gabriel-Valentin Boboc – vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – 

vicepreşedinte, Mihai Deaconu (DP) - secretar, Maria Grecea (PNL), Ovidiu-

Cristian Iane (PSD) – înlocuit de Mihai-Răzvan Sturzu (PSD), Ovidiu Alexandru 

Raeţchi (PNL) şi Adrian Mocanu (PSD).  

    

 

  



 

 

                          

Marţi, 05 mai 2015 

 

     Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 05 mai 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 membrilor comisiei asupra 

vizitei de lucru a unei delegaţii a Comisiei în Republica Franceză. 

În perioada 05 - 08 Mai 2015, deputaţii Gabriel-Valentin Boboc (PSD) – 

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

secretar, Ovidiu-Cristian Iane (PSD) – membru şi Maria Grecea (PNL) – 

membru, efectuează o vizită de lucru în Republica Franceză. 

 Vizita de lucru are drept scop intensificarea contactelor parlamentare 

bilaterale în contextul actual al problemelor cu care se confruntă comunitatea 

de români din Republica Franceză. 

           În acest sens, membrii delegaţiei parlamentare din România, împreună 

cu reprezentanţi ai Ambasadei României din Republica Franceză vor avea o 

serie de întâlniri cu Excelenţa Sa, domnul Bogdan Mazuru, ambasador al 

României la Paris, reprezentanţi ai cultelor religioase – Înalt Preasfinţitul 

Părinte Mitropolit Iosif şi alţi preoţi din regiunea pariziană ai Mitropoliei 

Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale - Catedrala 

Mitropolitană din Paris, cu deputaţi francezi din Adunarea Naţională (membrii 

ai Grupului de prietenie Franţa-România şi ai Comunităţii Francezilor din afara 

graniţelor ţării), cu reprezentanţi ai Institutului Cultural Român de la Paris, 

precum şi cu reprezentanţi ai mediului asociativ românesc din Franţa.  

De asemenea, membrii delegaţiei parlamentare se vor întâlni cu 

reprezentanţi ai administraţiei franceze din domeniul protecţiei sociale (Cana 

Naţională de Alocaţii Familiale) şi relaţiilor de muncă (Pole de emploi), cu 

reprezentanţi ai REIF, precum şi cu reprezentanţi ai cultelor religioase 

(Biserica Română Filadelfia).  

 

 



  

 Şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterea Propunerii legislative privind 

instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate (Pl x 301/2015), 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi Comisia 

pentru politică externă fiind sesizate în fond. 

         Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

legal pentru înfiinţarea unor Centre Comunitare Româneşti în străinătate, în 

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

păstrării identităţii lingvistice şi întăririi coeziunii în comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării. 

 Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă, cu observaţiile şi 

propunerile Consiliului Legislativ, expunerea de motive, precum şi avizele 

comisiilor sesizate pentru aviz.  

Având în vedere complexitatea problematicii, s-a decis, cu unanimitate 

de voturi, studierea documentelor în vederea aducerii de amendamente şi, pe 

cale de consecinţă, continuarea dezbaterilor în următoarea şedinţă a 

Comisiei. 

Discuţiile pe marginea Metodologiei privind organizarea procesului de 

desemnare a delegaţilor pentru primul Congres al românilor de pretutindeni          

a constituit următorul punct al ordinii de zi.  

 Membrii Comisiei au decis organizarea unei şedinţe comune cu Comisia 

românilor de pretutindeni de la Senat şi invitarea domnului Angel Tîlvăr, 

ministru delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare, în vederea 

dezbaterii propunerilor de completare şi modificare a documentului. 

La secţiunea Diverse, preşedintele Comisiei, domnul Mircea Lubanovici 

a informat membrii cu privire la invitaţia Centrului Cultural Român Eudoxiu 

Hurmuzachi din Cernăuţi de a participa la inaugurarea noului sediu din 

Cernăuţi al Centrului. Evenimentul se va desfăşura în data de 10 mai a.c., în 

cadrul sărbătorii „Ziua Europei la Cernăuţi”.  

O altă chestiune adusă în atenţia membrilor Comisiei a fost solicitarea 

Institutului European din România (IER) de a participa la o serie de studii 

strategice şi politici (SPOS 2015), în scopul fundamentării poziţiilor exprimate 

de România în cadrul Uniunii Europene.  

 

 



În vederea desfăşurării procesului de cercetare, IER constituie grupuri 

de lucru, formate din specialişti, cu experienţă şi competenţe din principalele 

instituţii beneficiare (ministere, agenţii guvernamentale, Parlament, etc.). 

Scopul grupurilor de lucru este acela de a participa la întâlniri cu echipele de 

cercetători selectaţi de IER, în vederea oferirii de sugestii pe parcursul 

elaborării studiilor. 

În acest sens IER solicită Comisiei desemnarea unor persoane pentru 

constituirea acestor grupuri de lucru. Membrii Comisiei au luat cunoştinţă de 

solicitarea IER şi urmează a confirma sau infirma dorinţa de participare. 

Ultimul punct al ordinii de zi  l-a constituit scrisoarea deschisă a 

domnului deputat Mihai-Bogdan Diaconu cu privire la propunerea legislativă 

privind revenirea la denumirea oficială de „ţigani” a persoanelor intitulate „de 

etnie romă”. 

Domnul preşedinte Mircea Lubanovici a propus ca fiecare deputat să 

studieze iniţiativa legislativă, urmând ca în şedinţa următoare, în cazul în care 

sunt amendamente, să fie invitat iniţiatorul pentru dezbateri. 

 

 

 

 

Joi, 07 mai 2015 

 

 

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

 

 

 PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 
 


