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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 22 decembrie 2015 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 22 decembrie 2015 au participat             

18 deputaţi din totalul de 19 membri: 

 

     Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte,  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), Niculina Mocioi 

(PNL), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru 

Raeţchi (PNL), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona 

Uioreanu (PNL). 

 

        Au absentat: 

 Adrian Mocanu (PSD)  
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Marţi, 22 decembrie  2015 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 22 decembrie 2015, fiind condusă de domnul 

deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei.  

        În deschiderea şedinţei, domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele 

Comisiei a prezentat Bilanţul activităţii comisiei în sesiunea parlamentară 

actuală. 

  Astfel, în perioada septembrie – decembrie 2015 au avut loc o serie de 

întrevederi cu reprezentanţi ai comunităţilor de români din Valea Timocului, 

precum şi cu delegaţia Comisiei comune pentru afaceri europene din 

Parlamentul Irlandei. 

În cadrul dezbaterilor reprezentanţii comunităţilor de români din Valea 

Timocului au ridicat o problematică variată. Accesul minorităţii române la 

educaţie în limba română şi la serviciul religios în limba română, precum şi 

recunoaşterea Bisericii Ortodoxe Române pe întreg teritoriul Serbiei, nu doar în 

Voivodina au fost printre subiectele aduse în atenţie membrilor Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

Subiectele analizate de Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării şi delegaţia Comisiei comune pentru afaceri europene din 

Parlamentul Irlandei au făcut referire la integrarea românilor în Irlanda, votul 

prin corespondenţă, integrarea romilor, precum şi sprijinul acordat de România 

românilor din afara graniţelor. 

         Organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni a fost unul din 

punctele importante aflate pe agenda de lucru a Comisiei din această sesiune. 

 La începutul lunii noiembrie a.c., membrii comisiilor reunite au aprobat cu 

unanimitate de voturi Metodologia privind organizarea alegerii delegaţilor la 

Congresul Românilor de Pretutindeni, care prevede data de desfăşurare a 

Congresului, precum şi numărul de susţinători. 

Vizitele de lucru întreprinse de reprezentanţi ai Comisiei au scos în 

evidenţă problemele pe care le întâmpină comunităţile de români în afara 

graniţelor ţării. 

 



Posibilitatea obţinerii cetăţeniei române, introducerea limbii române ca 

materie de studiu aflată în programa şcolară obișnuită a unor unităţi de 

învăţământ din afara graniţelor, în localităţi unde se regăsesc comunităţi 

importante de români, înfiinţarea de consulate itinerante, accesul minorităţii 

române la educaţie în limba română, informare  şi mass-media, înfiinţarea 

şcolilor cu predare în limba română sunt numai o parte din problemele 

comunităţilor de români din afara graniţelor, abordate şi dezbătute în cadrul 

şedinţelor Comisiei. 

Examinarea proiectelor şi propunerilor legislative au fost, de asemenea, 

alte obiective prioritare ale Comisiei. Printre proiectele şi propunerile legislative 

dezbătute de membrii comisiei s-au aflat:  Propunerea legislativă privind 

modificarea art.11 din Legea Cetăţeniei Române nr.21/1991, Proiectul de Lege 

pentru declararea zilei de 27 martie – Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi 

de sărbătoare naţională, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 

cetăţeniei române nr.21/1991, 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, precum şi Proiectul Legii Bugetului de 

Stat pentru anul 2016. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a 

acordat şi acordă o atenţie deosebită şi petiţiilor şi memoriilor. După o 

scurtă evaluare a petiţiilor s-au observat probleme în procesul de 

redobândire a cetăţeniei române. 

        Cazul Bodnariu din Norvegia, familie mixtă româno-norvegiană rămasă 

fără cei cinci copii preluaţi de Protecţia Copilului din Norvegia după ce părinţii 

au fost acuzaţi de autorităţile norvegiene de creştinism radical şi îndoctrinare 

religioasă, a fost printre alte subiecte aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 

        Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul 

instituţiilor de resort.  

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 

 

 


