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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 31 martie şi 2 aprilie 2015 

 

  La lucrările comisiei din ziua de 31 martie 2015 au participat 17 deputaţi 

din totalul de 19 membri: 

 

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

Ernest Caloianu (PSD) – vicepreşedinte, Mircea-Titus Dobre (PSD) – 

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

Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), 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)  şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

      Sorin Teju (PC-PLR) – secretar şi Adrian Mocanu (PSD)  
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Marţi, 31 martie 2015 

 

 

         Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 31 martie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedinte.  

După supunerea la vot şi aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii 

de zi, şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterea asupra Propunerii legislative 

privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate (Pl x 

301/2015), comisia fiind sesizată în fond. 

         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 coeziunii în comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării. 

        Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă cu observaţiile şi 

propunerile Consiliului Legislativ, precum şi  expunerea de motive. 

       Făcând referire la Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, deputatul Ion Stan a recomandat 

iniţiatorului proiectului de lege fie să structureze actul normativ astfel încât să 

apară ca o completare la Legea 299/2007, fie să îl transpună într-un act de 

sine stătător prin eliminarea tuturor prevederilor care sunt regăsite în Legea 

299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.  

       De asemenea, membrii comisiei au propus notificarea Preşedintelui 

Camerei Deputaţilor cu privire la faptul că o serie de proiecte privind 

interesele românilor de pretutindeni nu au un punct de vedere al Guvernului, 

fapt care poate fi interpretat ca refuz de susţinere a colegilor parlamentari. 

       În urma dezbaterilor şi ţinând cont că până la data dezbaterii nu au fost 

primite amendamente şi avizele de la comisiile sesizate în avizare, s-a hotărât 

cu unanimitate de voturi amânarea întocmirii raportului pentru şedinţa 

următoare.  



Următorul punct al ordinii de zi l-a constituit informarea cu privire la 

lucrările celei de-a opta reuniuni a Consiliului Consultativ Interinstituţional 

pentru românii din străinătate (CCIRS), preşedintele Comisiei, domnul 

deputat Mircea Lubanovici aducând la cunoştinţă solicitarea primită din partea 

ministrului delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare, domnul Angel 

Tîlvăr, de desemnare a unui administrator de cont din partea fiecărei instituţii 

partenere în cadrul Consiliului Consultativ Interinstituţional, pentru 

operaţionalizarea platformei de comunicare dezvoltată de Ministerul Afacerilor 

Externe împreună cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, în cadrul 

proiectului e-Romania, portalul democraţiei participative, intitulat Forumul 

Consiliului Consultativ Interinstituţional pentru Românii din străinătate – 

eCCIRS. 

În cadrul reuniunilor CCIRS a fost subliniată necesitatea creşterii 

gradului de informare reciprocă asupra problemelor apărute în relaţiile cu 

românii de peste hotare, precum şi a dialogului privitor la proiectele derulate 

de fiecare instituţie membră a Consiliului în beneficiul comunităţilor din 

străinătate, fiind identificată soluţia creării unei platforme de comunicare între 

instituţiile partenere CCI. 

Portalul urmează a fi ierarhizat pe trei niveluri de comunicare, unul 

interinstituţional, unul deschis asociaţiilor româneşti din străinătate şi un al 

treilea, dedicat comunicării între persoanele fizice din străinătate şi instituţiile 

cu competenţe în domeniu din România. 

 Lucrările Comisiei au continuat cu prezentarea solicitării primite din 

partea Platformei Unioniste Acţiunea 2012. 

Prin petiţia înaintată Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării, Preşedintele Platformei Unioniste Acţiunea 2012, domnul 

George Simion reclamă faptul că prin modificările de procedură, care se aplică 

începând cu data de 1.10.2014, şi care impun obligativitatea prezenţei 

personale a fiecărui petent la sediul secţiei consulare în a cărei circumscripţie 

îşi are domiciliul sau reşedinţa, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) 

nu recunoaşte şi încalcă  dreptul persoanelor cărora li s-a aprobat cererea de 

redobândire a cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinătate de 

a formula cereri şi de a primi răspunsul privind data la care au fost 

programaţi în vederea depunerii jurământului de credinţă la sediul ANC din 

Bucureşti. 



De asemenea, domnul George Simion precizează că nu există nici o 

dispoziţie legală care ar permite ANC să oblige petentul să se prezinte 

personal în faţa secţiilor consulare în vederea programării la depunerea 

jurământului la sediul ANC şi informează asupra faptului că până la 1.10.2014 

programarea/reprogramarea la jurământ se realiza direct in faţa ANC, prin 

cereri care erau formulate fie direct de către petent, fie, de cele mai multe 

ori, prin intermediul unui reprezentant ales. 

În petiţia transmisă Comisiei este expusă situaţia actuală cu care se 

confruntă cetăţenii ucraineni de naţionalitate română care în contextul 

conflictului armat din Ucraina, deşi şi-au stabilit adrese pentru comunicare la 

„domiciliul ales” în România, sunt condiţionaţi să se prezinte personal la 

sediile Consulatelor României din Ucraina – Cernăuţi, Kiev şi Odessa în 

vederea solicitării programării depunerii jurământului la sediul ANC din 

Bucureşti. Măsura este considerată abuzivă cu atât mai mult cu cât la aceste 

consulate au existat situaţii în care după interviul cu reprezentanţii secţiilor 

consulare a fost refuzată programarea depunerii jurământului, precum şi 

cazuri în care a fost dispusă chiar încetarea efectelor Ordinului Preşedintelui 

ANC. 

Membrii comisiei au luat act de solicitarea Platformei Unioniste Acţiunea 

2012 urmând a comunica un răspuns petentului în termenul legal.  

 

 

 

Joi, 2  aprilie 2015 

 

 

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

 

 

    PREŞEDINTE, 

   Mircea Lubanovici 
 


