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In zilele de 16 şi 18 februarie a.c. membrii Comisiei pentru politică externă şi-au 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

 
Marţi, 16 februarie 2016 

 
Ora 10.00, Academia Română (Calea 13 Septembrie nr.13, Aripa de Est, parter, Sala 
România – Luxembourg) 
 

 Şedinţa Subcomisiei pentru Dezvoltare Durabilă  
 

 
Ora 13.30, Sala Comisiei, şedinţă comună cu Comisia pentru comunităţile de români din 
afara graniţelor ţării 
 

 Dezbaterea Propunerii legislative privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în 
Străinătate (Plx 301/2015)  

 
În şedinţă separată,  

 Dezbaterea următoarelor iniţiative legislative: 
Plx 854/2015 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 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  
Plx 331/ 2013 - Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 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  
PLx 10/2016 - Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului Multilateral al Autorităţilor 
Competente  pentru Schimb Automat de Informaţii privind Conturi Financiare semnat la 
Berlin, la 29 octombrie 2014. 
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 In data de 16 februarie a.c., Subcomisia pentru dezvoltare durabilă a avut o primă 
întâlnire de lucru la Academia Română cu prof. dr. Gheorghe Zaman, membru corespondent 
al Academiei Române, prof. dr. Valeriu Ioan Franc, director general adjunct INCE si prof. dr. 
George Georgescu, secretar ştiintific INCE. 

In cadrul întrevederii domnul preşedinte Borbély a făcut o succintă prezentare a 
motivaţiei înfiinţării acestei Subcomisii, a obiectivelor pe care şi le propune, precum şi a 
deciziilor agreate anterior în cadrul şedinţelor de lucru ale Subcomisiei, punctând următoarele 
acţiuni ce se vor organiza. 

Având în vedere că la nivelul UE va exista o strategie unitară pentru armonizarea 
strategiilor naţionale, cu privire la raportarea şi monitorizarea stadiului de implementare, 
România trebuie să revizuiască Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă conform noilor 
realităţi şi angajamentelor internaţionale asumate.  

Dezvoltarea durabilă trebuie să fie o platformă comună a tuturor partidelor politice, iar 
strategia de dezvoltare politică trebuie susţinută ştiinţific, precum şi asumată şi adoptată de 
Parlament. 

Parlamentul poate promova acele proiecte de Lege care să susţină obiectivele 
durabile, să sensibilizeze factorii decidenţi, prin iniţierea unui Plan de acţiune de abordare 
holistică, iar acţiunea Subcomisiei este imperativă, având în vedere că 184 de state au agreat 
Agenda 2030. 

In aceeaşi zi, membrii Comisiei au dezbătut, în şedinţă comună cu Comisia pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării, propunerea legislativă privind instituirea 
Centrelor Comunitare Româneşti în Străinătate (Plx 301/2015). 

Au participat la dezbateri, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Afacerilor 
Externe domnul Dan Stoenescu, Ministru delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni şi 
domnul Petre Guran, Secretar de Stat. 

In prezentarea punctului de vedere al Guvernului domnul ministru Stoenescu a 
menţionat că Departamentul pentru relaţiile cu românii de pretutindeni este implicat activ în 
păstrarea, afirmarea şi promovarea identităţii etnice, culturale şi religioase a românilor de 
pretutindeni, prin acordarea de finanţări nerambursabile în dezvoltarea programelor, 
proiectelor şi acţiunilor destinate acestora. Totodată, domnul ministru a afirmat că 
posibilitatea dezvoltării de programe dedicate păstrării şi dezvoltării identităţii naţionale există 
deja la nivel administrativ, prin intermediul instituţiilor de stat care au atribuţii specifice în 
promovarea limbii şi culturii române în străinătate. 

 Domnul ministru Stoenescu a precizat că Guvernul nu susţine iniţiativa legislativă 
deoarece, potrivit reglementărilor în vigoare, nu sunt suficiente resurse financiare şi umane, 
nu este precizată procedura de înfiinţare, numărul de posturi şi alte aspecte legate de 
funcţionare. 

De asemenea, domnul ministru Stoenescu a mai afirmat că ministerul doreşte să 
înfiinţeze anul acesta trei Centre Culturale, unul în Valea Timocului, unul la Odesa şi unul la 
Bălţi, aceste centre vor fi înfiinţate pentru comunităţile româneşti în comunităţile istorice, iar în 
momentul de faţă procedurile sunt în curs pentru găsirea unor sedii. 

In timpul dezbaterilor, membrii celor două Comisii au exprimat opinii referitoare la 
oportunitatea înfiinţării unor astfel de centre, organizarea şi funcţionarea acestora, 
necesitatea distincţiei între comunităţile de români care trăiesc în străinătate de sute de ani şi 
cei care merg la muncă în străinătate, că această iniţiativă a fost izvorâtă dintr-o nevoie a 
comunităţilor de români din afara graniţelor ţării, precum şi preocuparea pentru identificarea 
unor soluţii care să vină în sprijinul românilor din străinătate. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu majoritate de voturi, 1 
vot împotrivă şi 2 abţineri, elaborarea unui Raport de adoptare, cu amendamente. 
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In şedinţă separată, membrii Comisiei pentru politică externă au dezbătut Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea 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 (Plx 854/2015), în prezenţa domnului Bogdan 
Stănescu, Director General al Direcţiei Consulare şi a domnului Pietro Pavoni, consilier, 
invitaţi la lucrările comisiei. 

La începutul dezbaterii domnul Stănescu a afirmat că Guvernul nu susţine propunerea 
legislativă, motivaţia respingerii a fost aceea că la nivelul Guvernului există un fond de 
urgenţă care se foloseşte atunci când sunt semnalate situaţii de criză, că nu se cunoaşte în 
fiecare an nivelul taxelor consulare ce vor fi încasate, Ministerul recomandând cetăţenilor 
români care pleacă la muncă în străinătate să încheie o asigurare de sănătate.  

Totodată, s-a exprimat faptul că prin promovarea acestei iniţiative legislative s-ar crea 
o discriminare faţă de cetăţenii români care au încheiată o astfel de asigurare, precum şi că la 
nivelul Uniunii Europene niciun stat nu are prevăzut un astfel de fond. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, elaborarea unui Raport de respingere. 

Cu privire la următorul punct al ordinii de zi, Plx 331/2013, care a fost retrimis Comisiei 
de către plen în data de 4 noiembrie 2015 în vederea examinării şi depunerii unui nou raport, 
în prezentarea punctului de vedere al Guvernului, care nu susţine propunerea legislativă, s-a 
menţionat faptul că aproximativ 90% din dosarele înregistrate pentru redobândirea cetăţeniei 
provin din Republica Moldova, precizându-se că pentru cetăţenii Republicii Moldova acest 
lucru se face cu titlu gratuit. 

Răspunzând întrebărilor referitoare la costurile prevăzute pentru redobândirea 
cetăţeniei române pentru românii care se află în alte state, domnul Stănescu nu a putut 
preciza o cifră exactă însă a afirmat că aceste costuri nu sunt mari, însă pentru renunţare la 
cetăţenie da. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu majoritate 
de voturi şi o abţinere, elaborarea unui Raport suplimentar de respingere. 

La următorul punct al ordinii de zi, PLx 10/2016, urmare prezentării făcute de către 
domnul preşedinte Borbély şi a dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl Borbély László, preşedintele Comisiei. 
La şedinţele Comisiei din 16 şi 18 februarie 2016 şi-au înregistrat prezenţa un număr 

de 21 deputaţi: Borbély László (UDMR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Nistor Gheorghe-
Vlad (PNL), Popoviciu Alin-Augustin-Florin (PNL), Tocuţ Dan-Laurenţiu (ALDE), 
Tudorache Daniel (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Anghel Gabriela-Lola (Neafiliat), 
Balan Ioan (PNL), Budurescu Daniel-Stamate (PNL), Comşa Cornel-George (Neafiliat), 
Enea Constantin-Cosmin (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Geantă Florian 
Daniel (Grupul Progresist), Militaru Lucian (PNL),  Mitrea Manuela (PSD), Pârgaru Ion 
(Grupul Progresist), Rizea Cristian (PSD), Sava Andrei-Valentin (PSD), Stroe Ionuţ – 
Marian (PNL), Şcheau Ion (PNL). A fost absent domnul Victor-Viorel Ponta (PSD).  

 
 
 
        Preşedinte,                          Secretar, 

 
               Borbély László                                              Dan-Laurenţiu Tocuţ 


