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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 aprilie 2014 

 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 8, 9 şi 10 aprilie 2014 

 

 

La lucrările comisiei din zilele de 8 şi 9 aprilie 2014 au participat                      

14 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), Mircea Dolha (PNL) - vicepreşedinte, 

Mihai Bogdan Diaconu (PSD) – vicepreşedinte, Niculina Mocioi (PPDD)– 

vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PPDD) – secretar, Ninel Peia (PSD) - secretar, 

Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (neafiliat), 

Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion Stan 

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

 

 

 Au absentat: 

Adrian Mocanu (PSD)  
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        Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

ziua de 8 aprilie a fost condusă de domnul deputat Mircea Lubanovici, 

preşedintele Comisiei.  

        În deschiderea şedinţei domnul deputat Mircea Lubanovici a supus la vot 

ordinea de zi a şedinţelor, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

Primul punct al ordinii de zi a adus în discuţie problema taxelor consulare 

percepute de misiunile diplomatice ale României în străinătate.  

Iniţiativele membrilor comisiei cu privire la Legea 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 se află deja 

în dezbatere.  

Având în vedere numeroasele sesizări ale cetăţenilor români în străinătate 

cu privire la taxele consulare foarte mari, membrii comisiei au propus iniţierea 

unei alte propuneri legislative în care anumite taxe să fie reduse.  

Pentru a iniţia o nouă propunere legislativă, preşedintele comisiei, 

deputatul Mircea Lubanovici a recomandat o analiză a taxelor consulare ale 

misiunilor diplomatice româneşti din diasporă, precum şi o analiză a iniţiativelor 

care fac referire la  Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se 

percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile 

consulare ale României în străinătate aflate deja în dezbatere în Parlament, 

ulterior urmând a fi invitat domnul Radu Podgoreanu, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe. 

       Organizarea consulatelor itinerante a constituit un alt subiect adus în 

dezbatere. 

       Şedinţele comsiei au continuat cu analizarea solicitării primite din partea 

reprezentanţilor comunităţii de români din Israel, care îşi exprimă dorinţa de a 

lua parte la şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării pentru a putea participa la dezbateri privind probleme legate de  

combaterea antisemitismului şi facilitarea accesului la mass-media în limba 

română. 

Având în vedere că, prin activitatea sa, Comisia urmăreşte şi dezvoltarea 

unei strategii privind întărirea şi intensificarea relaţiilor dintre instituţiile statului 

român, comunităţile de români şi organizaţiile româneşti din diasporă, pentru o 

mai bună analiză, membrii comisiei au hotărât invitarea domnului Sergiu Klein, 
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producător de programe comunitare de televiziune din Israel la şedinţa comisiei 

din data de 27 aprilie 2014.  

Organizarea vizitei la Cernăuţi, Ucrainan a fost următorul punct al ordinii 

de zi.  

Organizată cu sprijinul Consulatului de la Cernauţi, Ucraina, împreună cu 

Ministerul Afacerilor Externe, urmează a se efectua o deplasare la Cernăuţi, 

Ucraina, în perioada 23-25 aprilie 2014. 

Din delegaţie urmează să facă parte domnii deputaţi Mihai Bogdan-

Diaconu, vicepreşedinte al Comisiei, Ovidiu-Cristian Iane, urmând ca lista să fie 

definitivă săptămâna aceasta.  

Programul deplasării va cuprinde întâlniri cu consulul de la Cernăuţi, 

deputaţi ai Parlamentului de la Kiev, cu  reprezentanti ai comunităţilor româneşti 

precum şi cu reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe. 

Şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterile privind sesizările şi solicitările 

primite de comisie şi adresele trimise din partea comisiei. 

Astfel, a fost adus în atenţia membrilor comisiei răspunsul Autorităţii 

Naţionale pentru Cetăţenie adresat domnului Gherman Irimiei privind stadiul 

soluţionării cererii de redobândire a cetăţeniei române, în care i se comunică 

petentului aprobarea cererii de redobândire a cetăţeniei române. 

O altă cerere de redobândire a cetăţeniei române a fost cea a petentei 

Gorceag Aliona, aceasta cerere fiind în curs de soluţionare.  

 

 

 

                                   Joi, 10 aprilie 2014 

 

Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor. 
 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 


