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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 09, 10 şi 11 iunie 2015 

 

 

    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

     şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 09, 10 şi 11 iunie 2015 

 

 

      La lucrările comisiei din zilele de 09 şi 10 iunie 2015 au participat                   

18 deputaţi din totalul de 19 membri: 

 

        Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Gabriel-Valentin Boboc – 

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

secretar, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – vicepreşedinte, 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 (DP), Elena - Ramona 

Uioreanu (PNL). 

 

    A absentat: 

     Adrian Mocanu (PSD)  
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           Au participat în calitate de invitaţi:  domnul Angel Tîlvăr, ministru  

delegat  pentru relaţiile cu românii de peste hotare şi doamna Alina Hagima, 

director general, în cadrul Departamentului politici pentru relaţia cu românii 

de pretutindeni.  

 

 

Marţi, 09 iunie şi Miercuri, 10 iunie 2015 

 

     Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din zilele de 09 şi 10 iunie 2015 au fost conduse 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 dezbateri asupra Propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 -  dintre 

iniţiatori: deputat Aurelian Mihai şi Ovidiu Ioan Dumitru (PNL). 

   Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.11 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

vederea asigurării accesului la învăţământ în limba română pentru românii 

care trăiesc în străinătate. 

   De asemenea, propunerea legislativă prevede înfiinţarea Institutului 

pentru învăţământ românesc în străinătate, organ de specialitate, cu 

personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice, fiind propusă spre abrogare Hotărârea Guvernului nr.34/1999 

privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Propunerea legislativă vine în sprijinul tinerilor români din străinătate 

care mergând în Europa pentru a munci au abandonat studiile. Iniţiativa 

prevede înfiinţarea de unităţi de învăţământ primar, gimnazial şi liceal prin 

intermediul cărora se oferă posibilitatea ca cei plecaţi din ţară să beneficieze 

de cursuri pentru continuarea studiilor. După cum a menţionat deputatul 

Aurelian Mihai aceşti tineri doresc să aibă posibilitatea să beneficieze de 

cursuri măcar la distanţă sau fără frecvenţă. 



       Propunerea legislativă prevede ca Centrul pentru Educaţie la Distanţă să 

transmită părinţilor la începutul fiecărui an şcolar, programele şcolare şi 

materialele de curs pentru fiecare disciplină de studiu, iar perioada în care ar 

trebui să se desfăşoare evaluările se va stabili de personalul Centrului, 

urmând să fie comunicat părinţilor la începutul fiecărui semestru şcolar. 

         Membrii comisiei au examinat expunerea de motive, avizul favorabil cu 

observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, precum şi avizul Consiliului 

Economic şi Social care nu susţin propunerea legislativă. 

       În urma dezbaterilor, s-a hotărât cu unanimitate de voturi a celor 

prezenţi avizarea favorabilă  a propunerii legislative. 

      Şedinţele comisiei au continuat cu dezbaterea asupra Propunerii 

legislative privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate  

(Pl x 301/2015), Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării fiind sesizată pe fond împreună cu Comisia pentru politică externă. 

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 coeziuni în comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării.  

       Membrii comisiei au examinat expunerea de motive, avizul favorabil cu 

observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, avizele comisiilor sesizate 

pentru aviz, precum şi punctul de vedere al Guvernului care nu susţine 

propunerea legislativă. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, 

deputaţii comisiei prezenţi la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi (10 

voturi pentru şi 1 împotrivă), să supună plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea propunerii legislative privind instituirea Centrelor Comunitare 

Româneşti în străinătate, cu amendamente admise, urmând ca ulterior să fie 

trimis un raport suplimentar Comisiei pentru politică externă. 

Metodologia privind organizarea procesului de desemnare a delegaţilor 

pentru primul Congres al românilor de pretutindeni l-a constituit următorul 

punct al ordinii de zi. 

Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din Camera Deputaţilor şi membrii Comisiei românilor de pretutindeni din  

Senat s-au întrunit în şedinţă comună de lucru pentru dezbaterea proiectului 



de metodologie privind organizarea procesului de desemnare a delegaţilor 

pentru primul Congres al românilor de pretutindeni care se doreşte a fi 

organizat în acest an. 

La şedinţa comună au participat în calitate de invitaţi domnul Angel 

Tîlvăr, ministru  delegat  pentru relaţiile cu românii de peste hotare şi doamna 

Alina Hagima, director general în cadrul Departamentului politici pentru relaţia 

cu românii de pretutindeni cu îndeplinirea condiţiilor de transparenţă. 

În cadrul dezbaterilor deputatul Mircea Lubanovici, a prezentat un nou 

amendament, propus de membrii Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor, prin care se prevede ca în 

proporţie de 50% mandatele de delegaţi la Congres să fie atribuite 

personalităţilor marcante ale diasporei, fără a fi urmată procedura stabilită în 

cadrul metodologiei. 

Ministrul delegat Angel Tîlvăr a vorbit parlamentarilor despre 

armonizarea proiectului propus cu legislaţia în vigoare, susţinând, la rândul 

său, că este nevoie de transparenţă pentru organizarea Congresului. 

De asemenea, în cadrul întrevederii, ministrul Angel Tîlvăr a prezentat o 

serie de observaţii la Proiectul Metodologiei privind organizarea procesului de 

desemnare a delegaţilor pentru primul Congres al românilor de pretutindeni 

înaintat de comisiile de specialitate din Camera Deputaţilor şi Senat, şi, s-a 

propus, ca acest proiect să fie analizat de specialiştii Ministerului Afacerilor 

Externe – Departamentul politici pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, 

urmând să aibă loc o nouă şedinţă comună a celor două comisii cu 

reprezentanţii ministerului şi ulterior să fie pus în dezbatere publică.  

 

 

 Joi, 11 iunie 2015 

 

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

 

 PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 
 


