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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 27 şi 29 octombrie 2015 

 
 

      La lucrările comisiei din ziua de 27 octombrie 2015 au participat             
17 deputaţi din totalul de 19 membri: 
 
      Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Gabriel-Valentin Boboc – 
vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – vicepreşedinte, Mircea Dolha 
(PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (DP) – secretar, Sorin Teju (PC-PLR) – 
secretar, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria 
Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Constantin-
Stelian-Emil Moţ (PSD), Niculina Mocioi (PNL), Ninel Peia (PSD), Ion Stan 
(PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

      Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL) şi  Adrian Mocanu (PSD)  
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Marţi, 27 octombrie 2015 

 

        Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 27 octombrie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele comisiei.  

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

a continuat cu dezbaterea asupra Proiectului de lege pentru declararea zilei de  

27 martie -  Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare naţională          

(PL x 695/2015), iniţiator fiind domnul deputat Eugen Tomac. 

         Propunerea legislativă are ca obiect instituirea Zilei Naţionale a Unirii 

Basarabiei cu România şi reglementarea măsurilor adecvate pentru marcarea 

corespunzătoare a acestei zile la nivel naţional şi local. 

       Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă cu observaţiile şi 

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

vedere al Guvernului care susţine iniţiativa legislativă cu observaţii şi propuneri. 

       În urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au  hotărât cu unanimitate de 

voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu informarea domnului preşedinte Mircea 

Lubanovici cu privire la invitaţia doamnei deputat Ana Birchall, preşedintele 

Comisiei pentru afaceri Europene, de a stabili o întrevedere a membrilor 

Comisei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, în ziua de luni, 

2 noiembrie 2015, cu delegaţia Comisiei comune pentru afaceri europene din 

Parlamentul Irlandei, conduse de domnul Dominic Hannigan, preşedintele 

Comisiei. 

Vizita în România, în perioada 31 octombrie - 02 noiembrie 2015, a 

delegaţiei irlandeze are loc la invitaţia doamnei deputat Ana Birchall, iar la 

propunerea părţii irlandeze, în proiectul de program al vizitei a fost inclusă şi o 

întrevedere cu membrii Comisei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării. 

 



 Solicitarea domnului Secretar General al Camerei Deputaţilor de a fi 

aduse o serie de clarificări la proiectul de Metodologie privind organizarea 

alegerii delegaţilor la Congresul Românilor de Pretutindeni, înaintat de Comisiile 

de specialitate, Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, l-a reprezentat următorul punct al ordinii de zi. 

Pentru analiza ce vizează dimensionarea efortului bugetar şi logistic ce 

revine organizatorului precum şi stabilirea atribuţiilor Secretariatului tehnic al 

Congresului, membrii Comisiei au hotărât convocarea, săptămâna următoare, a 

unei şedinţe comune cu membrii Comisiei pentru românii de pretutindeni din 

Senat, la care va fi invitat să participe domnul Angel Tîlvăr, Ministru delegat 

pentru relaţiile cu românii de peste hotare. 

         Şedinţa Comisiei a continuat cu informarea privind efectuarea unei vizite 

de lucru în Republica Federală Germania a unei delegaţii a Comisiei, în ultima 

parte a lunii noiembrie. Vizita de lucru a fost stabilită având drept scop 

consolidarea şi intensificarea cooperării parlamentare bilaterale în contextul 

actual al problemelor cu care se confruntă comunitatea de români din Republica 

Federală Germania.  

 Dezbaterile cu privire la Proiectul Regulamentului de funcţionare al 

Comisiei au făcut obiectul următorului punct al ordinii de zi. 

 În baza propunerilor Comisiei pentru regulament şi în urma dezbaterilor 

membrilor Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, au 

fost aduse o serie de completări la Proiectul de Regulament de funcţionare al 

Comisiei. Forma aprobată a Proiectului urmează a fi trimisă spre avizare 

Comisiei pentru regulament. 

Petiţia domnului Matei Adrian Botici, director al Şcolii Gimnaziale 

„Alexandru Roman Auseu”, din judeţul Bihor, prin care se solicită sprijin 

financiar în vederea participării unui grup de elevi şi profesori, la finala 

competiţiei Hype Youth Start Up din cadrul Hype Expo Milano, a fost un alt 

punct al ordinii de zi. 

Spre identificarea unor modalităţi de spijin, membrii comisiei au hotărât 

ca solicitarea Şcolii Gimnaziale din judeţul Bihor să fie înaintată 

Departamentului pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, din cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe. 

 



 

 

 

 

Joi, 29 octombrie 2015 

 

Studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 

   


