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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 17 şi 19 februarie 2015 

 

  La lucrările comisiei din ziua de 17 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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Marţi, 17 februarie 2015 

 

         Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 17 februarie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele Comisiei.  

După supunerea la vot a ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi ca punctul doi al ordinii de zi să fie dezbătut la primul 

punct, urmând ca punctul 1 să fie dezbătut la punctul doi. 

Şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterea asupra Propunerii Legislative 

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

românilor de pretutindeni (Plx268/2014), propunerea legislativă fiind retrimisă 

la comisiei. 

Proiectul de Lege 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 ca beneficiari ai 

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, precum şi punctul de vedere al Guvernului care nu susţine 

adoptarea iniţiativei legislative şi au hotărât continuarea dezbaterilor în 

următoarea şedinţă. 

 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 ordonanţă de urgenţă, cu 

observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, precum şi expunerea de motive 

şi au hotărât cu unanimitate de voturi a celor prezenţi, avizarea favorabilă a 

proiectului de ordonanţă de urgenţă cu amendamente la anexa “serviciile 

consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate”, precum şi la 

punctul 2, articolul 8, partea introductivă a alineatului 2, literele a), b) şi p). 

   Pentru următorul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor s-au 

întâlnit în şedinţă comună cu membrii Comisiei românilor de pretutindeni din 

Senatul României.  

În cadrul şedinţei comune s-au purtat discuţii şi s-au făcut propuneri de 

modificare a Metodologiei privind organizarea procesului de desemnare a 

delegaţilor pentru primul Congres al Românilor de Pretutindeni.   

În deschiderea întâlnirii, preşedintele Comisiei românilor de 

pretutindeni, senatorul Marcel Bujor a făcut o scurtă introducere a 

modificărilor aduse de membrii Comisiei românilor de pretutindeni asupra 

textului metodologiei existente, subliniind faptul că cele două Comisii trebuie 

să-şi unească forţele pentru a se putea reuşi organizarea Congresului în acest 

an. 

În acelaşi context, senatorul Viorel Badea, vicepreşedintele Comisiei 

românilor de pretutindeni a subliniat necesitatea ca procesul de organizare a 

acestui Congres să fie unul transparent, ceea ce implică şi dezbaterea publică  

a metodologiei de organizare care urmează a fi modificată. De asemenea, 

senatorul a subliniat că delegaţii la acest Congres trebuie să fie aleşi şi nu 

numiţi, în acest sens, comisiile trebuind să creeze un cadru legal, favorabil 

desfăşurării alegerilor. 

Secretarul Comisiei românilor de pretutindeni, senatorul Marin Nicolae a 

menţionat că metodologia trebuie să fie realizată în beneficiul românilor de 

pretutindeni, iar senatorul Mariana Câmpeanu a reiterat faptul că membrii 

celor două comisii trebuie să ţină cont, în primul rând, de doleanţele celor din 

diaspora, şi să elaboreze, în cel mai scurt timp, această metodologie. 



 

 

Deputatul Ovidiu Iane, membru al Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, a insistat asupra precizării mai clare a 

scopului acestui Congres. 

 In opinia sa, este bine de a defini cât mai concret care este raportul 

juridic dintre reprezentanţii aleşi şi autorităţile statului. De asemenea, trebuie 

determinată forţa oferită reprezentanţilor, o clarificare a ceea ce oferă funcţia 

de membru ales. 

Deputatul de diaspora, domnul Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a subliniat importanţa 

Congresului Românilor de Pretutindeni, aceea de a avea o reprezentare mai 

bună, având reprezentanţi aleşi de către românii din străinătate, pentru a 

înţelege care sunt problemele reale ale comunităţilor româneşti din diasporă. 

Astfel, acest Congres vine în sprijinul românilor din afara graniţelor prin 

identificarea liderilor reali din diaspora, oferind o reprezentare şi o comunicare 

cât mai bună cu instituţiile statului. 

Referitor la dezbaterile pe amendamente aduse la metodologia deja 

existentă, deputatul Ion Stan, membru al Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării a atras atenţia asupra faptului că din punct de 

vedere procedural ar trebui să fie adoptată mai întâi o hotărâre a 

Parlamentului privind organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni. În 

acest context, deputatul Stan a propus trimiterea unei hotărâri Birourilor 

Permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.  

Deputatul Mihai Aurelian, membru al Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării a precizat că deşi rolul Consiliului diasporei nu 

este foarte bine determinat prin textul legii 299/2007, acesta ar putea deveni 

un partener serios în activitatea inter-instituţională şi a susţinut faptul că cele 

două comisii vor analiza propunerile privind Metodologia de organizare a 

Congresului românilor de pretutindeni pentru ca la sfârşitul lunii martie să se 

contureze varianta finală a acestei metodologii, urmând ca rezultatul activităţii 

celor două comisii să fie înaintat şi ministrului delegat, Angel Tîlvăr pentru a 

menţine un dialog inter-instituţional.  

În intervenţia sa, domnul Mario-Ernest Caloianu, vicepreşedinte al 

comisiei din Camera Deputaţilor a precizat că principalul scop al Congresului 



trebuie să fie dezbaterea cu reprezentanţi aleşi din cadrul comunităţilor, în 

vederea unei cunoaşteri cât mai exacte a problemelor cu care se confruntă 

românii din diaspora, pentru a se putea realiza ulterior modificările legislative 

necesare. 

 În încheiere, membrii celor două comisii au hotărât să se întâlnească în 

perioada imediat următoare pentru a putea continua dezbaterile, urmând să 

fie discutate şi propunerile membrilor Comisiei de specialitate din Camera 

Deputaţilor. 

 

 

 

 

 

 

      Joi, 19 februarie 2015 

 

Studiu individual  

 

 

 

    PREŞEDINTE, 

     Mircea Lubanovici 

 


