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PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 12, 13, 14, 15 mai 2014 

 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 12, 13, 14, 15 mai  2014 

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 12 şi 13 mai 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 12 mai 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 şedinţei, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

Şedinţa comisiei a continuat cu prezentarea întâlnirii domnului deputat 

Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării cu domnul George Bogdan, consilier superior din cadrul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia pentru Dialog Social. 

Discuţiile au avut în vedere prezentarea şi sprijinirea Proiectului „Congresul 

oamenilor de afaceri români de pretutindeni, Romania 2014”. 

Scopul proiectului este acela de a valorifica şi creşte rolul comunităţilor 

româneşti de peste hotare în dezvoltarea economică, socială, culturală şi 

ştiinţifică a României. 

Proiectul îşi propune să contribuie la dezvoltarea de noi oportunităţi de 

afaceri prin promovarea cu eficacitate crescută a potenţialului investiţional, de 

afaceri şi turistic al României pe pieţele lumii, prin creşterea exporturilor 

româneşti, atragerea turiştilor şi investitorilor străini dar şi prin fidelizarea şi 

dezvoltarea comunităţii consumatorilor de mare forţă în ţări ca SUA, China, 

Israel, Franţa, Germania şi alte ţări.  

Dintre obiectivele proiectului au fost amintite crearea unei reţele 

internaţionale de IMM-uri care îşi desfăşoară activitatea în străinătate pe baza 

promovării potenţialului economic şi investiţional românesc, precum şi creşterea 

rolului Diasporei române în dezvoltarea economică a României. 

 Şedinţele comisiei au continuat cu dezbaterea asupra propunerii legislative 

privind introducerea unor cursuri de limbă, literatura şi istoria română via 

internet pentru copiii cetăţenilor români din afara graniţelor ţării                         

(Pl x 234/2014), iniţiator fiind domnul deputat Ovidiu Alexandru Raeţchi. 
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      Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea unor 

cursuri de limba, literatura şi istoria română prin internet pentru copiii 

cetăţenilor români din afara graniţelor ţări, de către Institutul Cultural Român. 

       Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului 

Legislativ trimis cu adresa nr. 1171 din 25.10.2013, precum şi avizul nefavorabil 

al Consiliului Economic şi Social. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei, au hotărât, cu majoritate de voturi 

(13 voturi pentru şi 1 vot împotrivă), avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

         Următorul punct al ordinii de zi l-a constituit dezbaterea asupra Proiectului 

de lege pentru modificarea şi completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 martie 

1991 a cetăţeniei române (PLx 251/2014), iniţiatori fiind deputatul Eugen Tomac 

– neafiliat şi senatorul Viorel–Riceard Badea - PDL. 

      Propunerea legislativă are ca obiect completarea art.11 din Legea cetăţeniei 

române nr.21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul reglementării posibilităţii acordării cetăţeniei române, la cerere, 

persoanelor de etnie română aparţinând minorităţilor naţionale, minorităţilor 

lingvistice sau grupurilor etnice existente în alte state, indiferent de etnonimul 

folosit, care cunosc limba română, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la 8 

alin.(1) lit.b), c) şi e). 

       Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, precum şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al 

Consiliului Legislativ trimis cu adresa nr.1198 din 29.10 2013. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei, au hotărât, cu majoritate de voturi 

(10 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri), avizarea favorabilă a propunerii 

legislative. 

Informarea cu privire la invitaţia Comisiei românilor de pretutindeni din 

cadrul Senatului României a fost un alt punct adus în atenţia membrilor comisiei. 

Comisia românilor de pretutindeni din Cadrul Senatului invită membrii 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării la dezbaterea pe 

tema „Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.11 din Legea 
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nr. 21 din 1 martie 1991 a cetăţeniei române, eveniment ce va a avea loc în 

data de 27 mai 2014. 

O altă invitaţie adresată membrilor Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor de către Comisia românilor de 

pretutindeni din Cadrul Senatului în parteneriat cu Institutul Cervantes din 

Bucureşti este participarea la lansarea de carte „Români din Spania. Aspecte 

cheie ale istoriei din Aragon”. Evenimentul va avea loc în data de 28 mai 2014. 

 

La lucrările comisiei din ziua de 14 mai 2014 au participat                      

13 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), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi 

Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

 Au absentat: 

Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC) şi Adrian Mocanu (PSD)  

 

                                   Joi, 15 mai  2014 

 

Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 


