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     al lucrărilor Comisiei din zilele de 26 mai şi 28 mai 2015 

 

 

    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

     şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 26 mai şi 28 mai 2015 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 26 mai 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) şi Elena - 

Ramona Uioreanu (PNL). 

 

    A absentat: 

    Adrian Mocanu (PSD)  
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Marţi, 26 mai 2015 

 

     Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 26 mai 2015 a fost condusă 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 

privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate (Plx 

301/2015), iniţiator – deputat Ovidiu Alexandru Raeţchi. Comisia pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi Comisia pentru politică 

externă fiind sesizate pe 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, expunerea de motive, precum şi avizele 

comisiilor sesizate pentru aviz, precum şi punctul de vedere al Guvernului care 

nu susţine iniţiativa legislativă. 

Având în vedere observaţiile şi propunerile Consiliului Legislativ, 

deputatul Ovidiu Raeţchi a adus amendamente la iniţiativa legislativă. 

Astfel, amendamentele propuse vizează înfiinţarea Centrelor Comunitare 

Româneşti în baza unei solicitări adresate Departamentului Politici pentru 

Relaţia cu Românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe; 

obţinerea calităţii de membru în cadrul Centrelor Comunitare Româneşti; 

responsabilitatea Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici 

pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni pentru înfiinţarea Centrelor 

Comunitare Româneşti, precum şi scopul Centrelor Comunitare Româneşti. 

Având în vedere că iniţiatorul a solicitat puncte de vedere de la 

Ministerul Finanţelor Publice şi de la Departamentul Politici pentru Relaţia cu 

Românii de Pretutindeni pentru avizarea actului normativ şi nu a primit 



răspuns, membrii comisiei au hotărât dezbaterea iniţiativei legislative în 

şedinţă comună cu Comisia pentru politică externă peste două săptămâni. 

 Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

a continuat cu dezbateri asupra Metodologiei privind organizarea procesului de 

desemnare a delegaţilor pentru primul Congres al românilor de pretutindeni şi 

au fost aduse o serie de modificări formei supuse dezbaterii. 

Membrii comisiei au hotărât reunirea în şedinţă comună cu membrii 

Comisiei românilor de pretutindeni săptămâna viitoare, pentru a vota pe 

articole forma finală a Metodologiei, urmând ca într-o şedinţă ulterioară să fie 

invitat pentru consultări domnul Angel Tîlvăr, ministru delegat pentru relaţia 

cu românii de peste hotare, pentru definitivarea textului şi prezentarea 

metodologiei în Birourile permanente reunite. 

 

 

 

 Joi, 28 mai 2015 

 

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

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 

 


