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Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 

 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 11 şi 12 iunie 2014 

 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 11 şi 12 iunie 2014 

 

La lucrările comisiei din ziua de 11 iunie 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 11 iunie 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 dezbaterea asupra propunerii 

legislative pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni (Pl x 268/2014), iniţiator deputat Natalia-

Elena Intotero şi semnată de 34 de parlamentari, cu care Comisia a fost 

sesizată în fond. 

Propunerea legislativă 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 a 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.  

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă 

dezbaterii, expunerea de motive şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri 

al Consiliului Legislativ trimis cu adresa nr. 29 din 15.01.2014, precum şi 

punctul de vedere al Guvernului care nu susţine adoptarea iniţiativei 

legislative. 

      În urma dezbaterilor, membrii comisiei au propus şi votat o serie de 

amendamente ce au în vedere stagiile de perfecţionare şi facilităţi aferente 

pentru cadrele didactice, studierea şi predarea în limba română în 

străinătate, indiferent de originea etnică, precum şi încadrarea ca beneficiari 

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

de cult în statele în care îşi au domicililul sau reşedinţa românii de 

pretutindeni. 

 



Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, adoptarea 

propunerii legislative pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni.             

Şedinţa comisiei a continuat cu prezentarea de către deputatul 

Aurelian Mihai a  situaţiei comunităţilor de români din Marea Britanie. 

Recentele campanii negative la adresa comunităţii de români din 

Marea Britanie, precum şi punerea în discuţie a statutului lor de cetăţeni 

europeni a determinat membri comisiei să propună solicitarea punctului de 

vedere al domnului Titus Corlăţean, ministru Afacerilor Externe, precum şi al 

domnului dr. Ion Jinga, ambasador al României în Regatul Unit al Marii 

Britanii şi al Irlandei de Nord. 

 

  

 

 

                                   Joi, 12 iunie 2014 

 

 

Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor. 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 

 


