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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 10 şi 12 februarie 2015 

 
  La lucrările comisiei din ziua de 10 februarie 2015 au participat               

16 deputaţi din totalul de 18 membri: 

 

 Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – 

vicepreşedinte, Mircea-Titus Dobre (PSD) – vicepreşedinte,  Mircea Dolha 

(PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PP-DD), Mihai Bogdan Diaconu 

(neafiliat), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai 

(PNL), Niculina Mocioi (PNL), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ninel Peia 

(PSD), Eugen Tomac (neafiliat), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan 

(PSD), şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

A absentat: 

      Sorin Teju (PC - PLR) – secretar şi Adrian Mocanu (PSD)  
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 Invitaţi: 
 
Au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului Afacerilor Externe – 
Departamentul politici pentru relaţia cu românii de pretutindeni: domnul Angel 
Tîlvăr, ministru delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare şi 
doamnele: Alina Hagima - Director General şi Smaranda Vornicu - Consilier 
 

 
 

Marţi, 10 februarie 2015 
 
         Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 10 februarie, la care a fost invitat să participe ministrul delegat 

pentru relaţiile cu românii de peste hotare, domnul Angel Tîlvăr, a fost condusă 

de domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei. 

      Preşedintele Comisiei a mulţumit ministrului Angel Tîlvăr pentru 

acceptarea invitaţiei şi după aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi,  a dat 

cuvântul domnului Tîlvăr pentru a prezenta priorităţile Departamentului politici 

pentru relația cu românii de pretutindeni (DPRRP), precum şi informaţii legate 

de modul de gestionare a resurselor bugetare pentru anul 2015. 

       La începutul intervenţiei sale, ministrul Angel Tîlvăr a făcut o scurtă 

prezentarea a activităţii desfăşurate de la preluarea mandatului, precum şi a 

priorităţilor de pe agenda actuală a DPRRP. Au fost amintite, între altele, 

lansarea noului Ghid de finanţare şi a sesiunii de depunere a proiectelor pentru 

anul 2015, precum şi acţiunile proprii DPRRP – MAE,  precum restaurarea 

Casei Memoriale “Aron Pumnul” din Cernăuţi,  dotarea Centrului de Informare 

al României la Universitatea din Comrat, continuarea proiectului Taberelor 

„ARC” în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului, organizarea celei de-

a şaptea reuniuni a Consiliului Consultativ Interinstituţional privind 

comunităţile româneşti din străinătate şi colaborarea cu Ministerul Fondurilor 

Europene pentru lansarea în consultare publică a trei proiecte pentru 

sprijinirea românilor din diaspora. 

     Referitor la organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni, care a 

reprezentat principala temă a discuţiilor, ministrul Angel Tîlvăr şi-a exprimat 



interesul şi a precizat că, încă de la preluarea mandatului, au fost demarate 

discuţii în acest sens, asigurând membrii comisiei de suportul său şi al 

departamentului pe care îl coordonează. 

        De asemenea, ministrul Tîlvăr a precizat faptul că prin acţiunile sale, 

DPRRP urmăreşte încurajarea şi coagularea mediului asociativ din afara 

graniţelor ţării, iar prin lucrările Consiliul Consultativ Interinstituţional pentru 

românii de peste hotare, pe care le prezidează, se urmăreşte o mai bună 

gestionare şi soluţionare a problemelor cu care se confruntă comunităţile de 

români. 

Implicarea DPRRP în proiecte având ca scop reconversia profesională, 

precum şi sprijinirea celor care doresc să se întoarcă acasă şi să îşi deschidă o 

afacere au fost alte subiecte aduse în dezbatere în cadrul şedinţei. 

 Deputatul Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării, a făcut referire la demersurile membrilor 

comisiei, începute din luna februarie a anului trecut şi a subliniat importanţa 

organizării Congresului Românilor de Pretutindeni în condiţiile legii.  

În acelaşi context, deputatul Lubanovici a propus o perioadă de 30 de 

zile în care membrii comisiilor pentru românii din afara graniţelor ţării din 

Camera Deputaţilor şi a Senatului să poată face amendamente la Metodologia 

de organizare a Congresului şi care să fie urmată de o şedinţă comună a 

Comisiilor de profil pentru stabilirea modalităţii de delegare a reprezentanţilor 

din diaspora şi o bună coordonare a proiectului, dar şi de o dezbatere publică 

a acestuia. 

Deputatul Mircea Lubanovici, preşedinte al Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor, consideră că în beneficiul comunităţilor de 

români din afara graniţelor ţării trebuie intensificată cooperarea cu DPRRP. 

Astfel, deputatul Mircea Lubanovici a propus ministrului Angel Tîlvăr întâlniri 

lunare cu parlamentarii, membri ai comisiei de specialitate, pentru a prezenta 

demersurile instituţionale pe care atât Comisia, cât şi Departamentul le-au 

realizat, fiecare în partea sa de responsabilitate. 

 Deputatul Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei, a apreciat 

deschiderea domnului ministru Angel Tîlvăr pentru un dialog cu Parlamentul 

României, aducând în atenţie necesitatea unei reprezentări corespunzătoare a 

diasporei care se confruntă cu probleme complexe, făcând referire la litigiile 

sau problemele legate de piaţa muncii, probleme a căror soluţionare depăşesc 



atribuţiile restrânse ale unui ministru delegat. În acest context, deputatul 

Dolha propune ca Guvernul României să înceapă de urgenţă procedurile de 

înfiinţare a unui minister cu puteri depline, care să reprezinte comunitatea de 

circa 10 milioane de români care trăiesc în afara graniţelor ţării: în Republica 

Moldova, în Valea Timocului, în UE, în SUA şi în alte colţuri ale lumii. 

Alte solicitări, adresate de către deputatul Dolha ministrului delegat 

Angel Tîlvăr, au vizat urgentarea procedurilor de organizare a primului 

Congres pentru românii de pretutindeni, precum şi cheltuirea eficientă a 

resurselor de care dispune Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, 

respectiv pentru derularea programelor care să aibă cu adevărat un impact în 

viaţa românilor din afara ţării. 

 De asemenea, o altă temă ridicată de deputatul Dolha a vizat sumele 

necheltuite în 2014 pentru finanţarea proiectelor derulate de comunităţi şi a 

cerut reprezentanţilor Departamentului ca în 2015 să evite repetarea acestei 

situaţii şi să finanţeze proiectele viabile destinate românilor care pot aduce 

plusvaloare. 

În ceea ce priveşte necheltuirea unor sume de bani pentru finanţarea de 

proiecte în 2014, ministrul Angel Tîlvăr a precizat că această situaţie a fost 

legată de o serie de constrângeri de natură legală. După cum a menţionat în 

intervenţia sa, au existat situaţii în care sistarea plăţilor a fost cauzată de 

proceduri,  adăugând ca în 2015 se doreşte organizarea unei a doua sesiuni 

de finanţare, pentru că probabilitatea ca banii să fie absorbiţi imediat este 

destul de redusă. O a doua sesiune ar contribui, în opinia ministrului, nu doar 

la alocarea fondurilor, ci şi la crearea unei culturi de aplicare pentru asemenea 

finanţări şi care, în timp, poate duce la rezultate foarte bune. 

 Întrebarea adresată domnului ministru Angel Tîlvăr de către doamna 

deputat Maria Grecea a făcut referire la măsurile fiscale speciale care au în 

vedere sprijinirea cetăţenilor români din Diasporă, pentru a-i încuraja şi a se 

întoarce acasă, precum şi pentru a-şi întemeia o afacere. 

 În intervenţia sa, doamna deputat Maria Grecea a precizat că este 

necesar un efort din partea Guvernului pentru iniţierea  unui proiect de lege 

privind acordarea de facilităţi fiscale pentru stimularea înfiinţării 

microîntreprinderilor de către cetăţenii români cu rezidenţă într-o ţară străină, 

care îşi restabilesc rezidenţa pe teritoriul României. 



După cum a menţionat doamna deputat, proiectul său legislativ pe 

această temă a primit aviz negativ din partea Guvernului însă, ulterior, s-a 

introdus o măsură generală de sprijin pentru start-up-uri şi a precizat că 

lipsesc încă facilităţile fiscale care să se adreseze special cetăţenilor din 

diaspora. 

Cu privire la desfăşurarea lucrărilor Consiliului Consultativ 

Interinstituţional, deputatul Ovidiu-Cristian Iane a solicitat ministrului Angel 

Tîlvăr ca invitaţiile de participare la acţiunile Consiliului să fie trimise nominal 

pentru fiecare membru în parte.  

 Deşi procedura instituţională cere ca invitaţia să fie adresată 

preşedintelui Comisiei, domnul ministru Angel Tîlvăr a menţionat că va ţine 

cont de această solicitare. 

  Domnul deputat Mario-Ernest Caloianu, vicepreşedinte al Comisiei, a 

menţionat că se gândeşte la o strategie parlamentară de încurajare a 

românilor din afara graniţelor de a fi reprezentaţi politic, urmărind astfel 

intensificarea dialogului multicultural şi o mai bună promovare a intereselor 

românilor. 

 În intervenţia sa, deputatul Mihai-Bogdan Diaconu a subliniat 

necesitatea aducerii în atenţie şi prezentarea unor situaţii concrete făcând 

referire la problemele cu care se confruntă comunităţile de români, solicitând 

totodată o radiografie a problemelor româneşti din Ucraina – Cernăuţi. 

 Intervenţiile deputatului Aurelian Mihai au făcut referire la alegerile 

locale care vor avea loc în acest an, în luna mai, în Spania, precum şi la 

organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni, menţionând că trebuie 

aduse amendamente în ceea ce priveşte procesul de desemnare a delegaţilor 

pentru primul Congres al românilor de pretutindeni. 

 Întrebările deputatului Aurelian Mihai au adus în discuţie modul de 

administrare a fondurilor europene, precum şi situaţia din Sicilia, pentru care 

a solicitat o atenţie sporită.  

 În ce priveşte finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor şi 

acţiunilor pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a 

organizaţiilor reprezentative ale acestora, deputatul Aurelian Mihai a adus în 

atenţia ministrului plângerile primite din partea celor care nu au primit 

finanţare şi pentru care consideră că este necesară acordarea de asistenţă din 

partea DPRRP, astfel încât proiectele lor să poată fi considerate eligibile. 



           În încheiere, s-a reafirmat deschiderea şi interesul ambelor părţi 

pentru întărirea dialogului inter-instituţional şi s-a convenit asupra colaborării 

cu ocazia vizitelor în comunităţile româneşti, fiind agreată în acest sens ideea 

organizării unor delegaţii mixte, executive-legislativ, ce au în vedere o mai 

bună cooperare în baza relaţiilor de parteneriat stabilite şi o eficienţă mai 

mare în implementarea soluţiilor identificate. 

 Şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterea Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2014 pentru modificarea 

Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi 

nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 

României în străinătate (PL x 17/2015). 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul 

taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în 

străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul adaptării 

prevederilor legale care reglementează regimul juridic şi modalităţile de plată 

a taxelor consulare la practica actuală de natură consulară şi la realităţile 

curente. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 

expunerea de motive şi avizul favorabil cu recomandări al Consiliului Legislativ 

şi au hotărât continuarea dezbaterilor în următoarea şedinţă. 

 
 
 
 

      Joi, 12 februarie 2015 
 

Studiu individual  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici. 

 


