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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările din ziua de 10 mai 2016 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 10 mai  2016 au participat 15 deputaţi din 

totalul de 18 membri: 

 

      Gabriel-Valentin Boboc – vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (UNPR) – 

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

secretar, Sorin Teju (PNL) – secretar, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Mircea-

Titus Dobre (PSD),  Maria Grecea (PNL),  Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian 

Mihai (PNL), Niculina Mocioi (PNL),  Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi 

(PNL), Elena - Ramona Reuer (PNL) şi Eugen Tomac (neafiliat).  

 

        Au absentat: 

 Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Adrian Mocanu (neafiliat) şi 

Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD).  
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Marţi, 10 mai  2016 

 

           Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 10 mai 2016, fiind condusă de domnul deputat 

Gabriel Valentin Boboc, vicepreşedinte al Comisiei.  

           După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, şedinţa Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a continuat cu dezbateri 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Plx242/2016). 

          Propunerea legislativă are ca obiect modificarea anexei nr.1 la Legea 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, în sensul 

majorării numărului de mandate de senatori de la 2 la 6 şi a celor de deputaţi, 

de la 4 la 12 pentru Circumscripţia electorală nr. 43 pentru cetăţenii români cu 

domiciliul în afara ţării. 

          Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă cu observaţiile şi 

propunerile Consiliului Legislativ, expunerea de motive, precum şi punctul de 

vedere al Guvernului. 

       În urma dezbaterilor, s-a hotărât cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a propunerii legislative. 

Având în vedere organizarea primei reuniuni a Congresului Românilor de 

Pretutindeni, precum şi petiţiile primite de la comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării, Secretariatul tehnic al Congresului Românilor de Pretutindeni a 

solicitat întrunirea în şedinţă comună a Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor şi a Comisiei românilor de 

pretutindeni din Senat. 

În şedinţa comună, Comisiile parlamentare din Camera Deputaţilor şi 

Senat au stabilit ca pentru organizarea primei reuniuni a Congresului Românilor 

de Pretutindeni, în beneficiul românilor din diasporă, Metodologia privind 

organizarea alegerii delegaţilor la Congresul Românilor de Pretutindeni să fie 

armonizată în vederea înlesnirii participării românilor din străinătate la Congres. 



 Pentru a veni în sprijinul organizării acestui Congres, membrii comisiilor 

reunite au venit cu propuneri de modificare a Metodologiei cu privire la lista 

semnăturilor de susţinere, la termenul de trimitere a listelor de semnături, la 

înregistrarea, verificarea şi validarea semnăturilor, precum şi la publicarea listei 

delegaţilor.  

 În ceea ce priveşte lista semnăturilor de susţinere a delegaţilor s-a hotărât 

ca numărul minim de semnături pentru fiecare delegat să fie 250, în loc de 500 

aşa cum era stabilit iniţial, rămânând valabilă menţiunea că o persoană nu poate 

semna şi susţine decât un singur delegat. 

Noul termen de trimitere a listelor de semnături este de până la 29 mai 

a.c., iar înregistrarea, verificarea și validarea semnăturilor se va efectua în 

perioada 30 mai – 05 iunie a.c. În perioada 06 - 10 iunie a.c. se va face 

informarea şi trimiterea de invitaţii delegaţilor, lista delegaţilor fiind publicată 

până la data de 15 iunie 2016. 

     Pentru cetăţenii români care trăiesc în diaspora, în sensul articolului 1, 

alin. (2) punctul b) românii emigraţi, care au cetăţenia română, cu domiciliul 

şi/sau reședinţa în străinătate care se află în afara teritoriului României, membrii 

Comisiilor reunite au hotărât acceptarea şi a altor documente oficiale (în state în 

care nu există un permis de rezidenţă) care atestă șederea pe teritoriul ţării 

respective, aceleași care sunt luate în considerare ca și în cazul votului prin 

corespondenţă. 

 În urma dezbaterilor s-a hotărât trimiterea unei adrese Birourilor 

permanente reunite cu privire la propunerile de modificare a Metodologiei, 

urmând a se emite un comunicat de presă cu modificările aduse. 

    

  
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

Gabriel Valentin Boboc 


