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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 24 şi 26 februarie 2015 

 

  La lucrările comisiei din ziua de 24 februarie 2015 au participat                      

8 deputaţi din totalul de 18 membri: 

 

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

vicepreşedinte, Mircea-Titus Dobre (PSD) – vicepreşedinte, Maria Grecea (PNL), 

Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Niculina Mocioi (PNL), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL) 

şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

      Sorin Teju (PC-PLR) – secretar, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte, Mihai 

Deaconu (PP-DD), Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Aurelian Mihai (PNL), Adrian 

Mocanu (PSD), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ninel Peia (PSD), Eugen 

Tomac (neafiliat) şi Ion Stan (PSD) - înlocuit de doamna deputat Elena-Natalia  

Intotero.  

 

   Au participat în calitate de  invitaţi din partea Ministerului Afacerilor 

Externe domnul Ion Sebastian Hotca – secretar de stat şi doamna Ana Maria Bud 

– consilier juridic.   
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Marţi, 24 februarie 2015 

 

         Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 24 februarie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele Comisiei.  

După supunerea la vot a ordinii de zi, preşedintele Comisiei a prezentat 

propunerea legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni (Plx268/2014), propunerea legislativă 

fiind retrimisă la comisiei. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.5 din 

Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul îmbunătăţirii 

cadrului legislativ actual; de asemenea, se prevede încadrarea ca beneficiari ai 

cultelor recunoscute legal în România şi a celor care au organizate entităţi de cult 

în statele în care îşi au domiciliul sau reşedinţa românii de pretutindeni prevăzuţi 

în Legea nr.299/2007.  

Retrimis la comisie în vederea găsirii unei surse de finanţare, deputatul 

Ovidiu Iane propune membrilor comisiei înfiinţarea unei subcomisii pentru a găsi 

o soluţie reală prin dialogul ce urmează a fi iniţiat cu membri ai Guvernului.  

Ideea înfiinţării unei subcomisii a fost agreată şi de deputaţii Mircea Dobre 

şi Mario-Ernest Caloianu, vicepreşedinţi ai Comisiei.  

Iniţiatorul propunerii legislative, doamna deputat Elena-Natalia Intotero a 

susţinut ideea înfiinţării unei subcomisii şi a subliniat necesitatea găsirii unei 

soluţii împreună cu reprezentanţii Guvernului pe actuala propunere legislativă 

iniţiată în anul 2013.  

După cum a menţionat doamna deputat Intotero, una din principalele 

prevederi ale proiectului şi pentru care este absolut necesară găsirea unei soluţii 

viabile, fiind vorba despre o problemă pentru generaţia viitoare, se referă la 

copiii românilor care s-au născut şi locuiesc în străinătate şi care în viitor se 

întorc în ţară şi întâmpină dificultăţi mari la şcoală. În acest sens, proiectul 

urmăreşte oferirea posibilităţii studiului în limba română, ţinând cont de faptul că 

s-au dovedit a fi insuficiente cursurile organizate de Institutul Limbii Române.  



Domnul Ion Sebastian Hotca, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe a prezentat pe scurt punctul de vedere al Guvernului, 

explicând de ce nu a fost susţinut proiectul supus dezbaterii. Domnia sa a 

subliniat faptul că Guvernul îşi doreşte să sprijine românii din străinătate, dar 

trebuie găsită soluţia practică, prin care să fie creat un mecanism care să 

funcţioneze şi să se adopte o lege  care să fie funcţională, iar instituţiile care o 

implementează să poată accesa fondurile în folosul românilor de pretutindeni, 

altel ar rezulta o lege ce nu va putea fi pusă în aplicare datorită sursei de 

finanţare şi a personalului foarte redus din cadrul Departamentului Politici pentru 

Relaţia cu Românii de Pretutindeni, care este o structură fără personalitate 

juridică şi care nu dispune de un buget propriu.  

         Având în vedere lipsa cvorumului pentru supunerea la vot a înfiinţării unei 

subcomisii, membri prezenţi au hotărât continuarea dezbaterilor pentru 

săptămâna viitoare, precum şi continuarea dezbaterilor asupra Proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia 

cetăţenilor români care lucrează în străinătate (PL x 60/2015) şi a Propunerii 

legislative pentru stimularea elitelor ştiinţifice (Pl x 13/2015) care urmează a fi 

dezbătute la viitoarea şedinţă. 

        În încheierea şedinţei domnul vicepreşedinte Mario-Ernest Caloianu aduce 

în atenţia membrilor recenta declaraţie la adresa românilor, făcută în public, la 

un post de radio din Italia, de către eurodeputatul italian Gianluca Bonnano, în 

contextul sinuciderii unui deţinut român aflat într-o închisoare de la periferia 

oraşului Milano. 

         Deputatul Caloianu a informat membrii comisiei cu privire la scrisoarea 

deschisă pe care a adresat-o domnului Jean–Claude Mignon, preşedinte al 

Adunării Parlamentare al Consiliului Europei, prin care solicită eurodeputatului 

Gianluca Bonnano să prezinte scuze Europei faţă de afirmaţiile făcute la adresa 

cetăţenilor români. 

      Joi, 19 februarie 2015 

 

Studiu individual  

 

 

 

    PREŞEDINTE, 

     Mircea Lubanovici 


