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lucrărilor Comisiei din zilele de 07, 08 şi 10 decembrie 2015 

 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările zilele de 07, 08 şi 10 decembrie 2015 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 07 decembrie 2015 au participat             

18 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), Niculina Mocioi 

(PNL), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru 

Raeţchi (PNL), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona 

Uioreanu (PNL). 

 

        Au absentat: 

 Adrian Mocanu (PSD)  

 

mona.alesandru
comisii



 

Au participat în calitate de invitaţi domnii Predrag Balasevic – preşedintele 

Partidului Neamului Românesc, Zavisa Zurz – preşedintele Asociaţiei pentru 

Cultura românilor din Serbia, Duşan Pârvulovic – preşedintele Comitetului 

pentru drepturile omului. părintele Bojan Alexandrovici şi Eugen Popescu – 

director general al Agenţiei de Presă Romanian Global News. 

 

 

Luni, 07 decembrie  2015 

      

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 07 decembrie 2015, fiind condusă de domnul 

deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei.  

          Pe ordinea de zi a lucrărilor Comisiei s-a aflat întâlnirea membrilor 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării cu 

reprezentanţi ai comunităţilor de români din Valea Timocului. 

          În deschiderea şedinţei, domnul deputat Mircea Lubanovici a dat 

cuvântul liderilor comunităţilor de români din Valea Timocului pentru a face o 

scurtă prezentare a situaţiei cu care se confruntă. 

          În cadrul dezbaterilor reprezentanţii comunităţilor de români din Valea 

Timocului au ridicat o problematică variată. Accesul minorităţii române la 

educaţie în limba română şi a minorităţilor române la serviciul religios în limba 

română, precum şi recunoaşterea Bisericii Ortodoxe Române pe întreg teritoriul 

Serbiei, nu doar în Voivodina au fost printre subiectele aduse în atenţie 

membrilor Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  

În intervenţiile reprezentanţilor comunităţilor de români din Valea 

Timocului, preotul Bojan Alexandrovici şi Zavisa Jurj, preşedintele Asociaţiei 

pentru Cultura Românilor/Vlahilor din Serbia, au solicitat sprijinul autorităţilor 

române în scopul păstrării identităţii celor aproximativ 300.000 de români care 

trăiesc în ţara vecină.  

În intervenţia sa,  preotul Bojan Alexandrovici a rugat partea română de a 

ajuta ca legătura dintre ţara mamă, România şi cei din afară graniţelor ţării, să 

fie cât mai strânsă. 

 



Eugen Popescu, director general al Agenţiei de Presă Romanian Global 

News, a atenţionat asupra discrepanţei „uriaşe” existente între modul în care 

statele român şi sârb înţeleg să susţină financiar comunităţile lor din cele două 

ţări.  

         Accesul minorităţii române la informare şi mass-media în limba română a 

fost un alt subiect adus în dezbatere de către reprezentanţii comunităţilor de 

români din Valea Timocului. 

 Deputatul Eugen Tomac, a atras atenţia asupra faptului că vizita de lucru 

întreprinsă în Republica Serbia de o delegaţie a Comisiei face parte dintr-un 

amplu program prin care Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării încearcă să evalueze stadiul implementării de către partenerii 

noştri a acordurilor bilaterale privind protecţia minorităţilor. În urma deplasării, 

deputatul Eugen Tomac a constatat că autorităţile sârbe tratează extrem de 

superficial angajamentele pe care şi le-a asumat în 2012 la Bruxelles în ceea ce 

priveşte protecţia minorităţii române.  

 De asemenea, deputatul a mai adăugat că, atât timp cât Serbia nu-şi va 

respecta angajamentele asumate în ceea ce priveşte protecţia minorităţii 

române din Valea Timocului, procesul de integrare europeană a acestei ţări „va 

fi puternic afectat”.  

        Deputatul consideră că acest protocol este un document extrem de 

important şi după această întrevedere, Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării, va solicita Guvernului României să prezinte stadiul 

implementării acestui acord astfel încât Comisia să poată informa toţi partenerii 

din UE despre situaţia reală a comunităţii româneşti din Valea Timocului. 

        Nu în ultimul rând deputatul a asigurat românii din Valea Timocului că 

„statul român tratează cu maximă seriozitate această problematică”, solicitând 

părţii sârbe reciprocitate.  

În perioada 19-23 noiembrie, deputatul Mihai Deaconu, secretar al 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a condus 

delegaţia  Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării într-

o vizită lucru în Republica Serbia.  

       Deputatul Mihai Deaconu a menţionat faptul că, la întâlnirile pe care le-a 

avut în cadrul vizitei de lucru în Republica Serbia la nivel guvernamental, 

parlamentar a prezentat situaţia exactă, precum şi tratamentul inegal faţă de 



românii care trăiesc în Serbia, iar concluziile vizitei de lucru a delegaţiei 

parlamentare române la Belgrad vor fi prezentate autorităţilor. 

      În cadrul discuţiilor deputaţii români i-au asigurat pe reprezentanţii 

comunităţii româneşti din Valea Timocului că există un interes comun pentru 

soarta românilor din afara graniţelor şi că la începutul anului 2016 vizitele 

parlamentarilor români în Serbia vor continua, astfel încât situaţia românilor din 

regiune să beneficieze de o atentă şi continuă supraveghere. 

 

    

      La lucrările comisiei din ziua de 08 decembrie 2015 au participat             

18 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), Niculina Mocioi 

(PNL), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru 

Raeţchi (PNL), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona 

Uioreanu (PNL). 

 

 

 

   Au participat în calitate de invitaţi domnii Radu Podgorean – secretar 

de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Radu Florea – director  al 

Direcţiei Relaţii Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Pietro 

Pavoni, ministru consilier în cadrul Ministerului Afacerilor externe, precum şi 

doamna Cristina Cuculas, şef serviciu în cadrul Autoritatea Naţională pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA). 

 

 

        Au absentat: 

 Adrian Mocanu (PSD)  

 



    

Marţi, 08 decembrie  2015 

 

        Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 07 decembrie 2015, fiind condusă de domnul 

deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei. 

         După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, membrii 

Comisiei au hotărât ca punctul 2 al ordinii de zi să fie dezbătut ca prim punct al 

ordinii de zi.  

        Astfel, primul punct al ordinii de zi l-a constituit dezbaterea cu privire la 

cazul Bodnariu din Norvegia, familie mixtă româno-norvegiană rămasă fără cei 

cinci copii preluaţi de Protecţia Copilului din Norvegia după ce părinţii au fost 

acuzaţi de autorităţile norvegiene de creştinism radical şi îndoctrinare 

religioasă. 

 Demersurile întreprinse de membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, precum şi reprezentanţii Ministerului Afacerilor 

Externe prin misiunea diplomatică română din Norvegia, demonstrează 

preocuparea statului român pentru cetăţenii săi. 

        Intervenţiile din cadrul dezbaterilor au subliniat faptul că, acest caz nu 

este nici pe departe un caz singular, existând şi alte familii care şi-au pierdut în 

situaţii similare copiii.  

În urma dezbaterii şi în dorinţa de a apăra interesele cetăţenilor români 

indiferent de locul în care şi-au stabilit reşedinţa sau domiciliul şi considerând 

extrem de benefice discuţiile purtate la nivel parlamentar, membrii Comisiei au 

stabilit constituirea unei delegaţii care să se deplaseze de urgenţă în Regatul 

Norvegiei. 

       Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea asupra Propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii 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 854/2015), iniţiatori fiind 

deputaţii Aurelian Mihai şi Viorel-Ionel Blăjuţ. 

         Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.12 şi 

15 alin.(1) lit.b) din Legea 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 sensul alocării a 10% din taxele obţinute din totalitatea serviciilor consulare 

pentru sprijinirea cetăţenilor români aflaţi în situaţii deosebit de grave şi care se 

află în afara teritoriului statului, precum şi repatrierea celor decedaţi. 

        Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă cu observaţiile şi 

propunerile Consiliului Legislativ, precum şi expunerea de motive. 

         În urma dezbaterilor, s-a hotărât cu unanimitate de voturi a celor 

prezenţi avizarea favorabilă a propunerii legislative cu amendamente admise.     

         Amendamentele fac referire la taxele consulare prevăzute de prezenta 

lege, precum şi plata cheltuielilor de transport către România şi a cheltuielilor 

de spitalizare în România a cetăţenilor români aflaţi în stare gravă de sănătate, 

spitalizaţi în afara graniţelor ţării, precum şi asigurarea transportului către 

România a unui însoţitor, la solicitarea persoanei spitalizate sau la cererea 

familiei, rudelor şi afinilor până la gradul III inclusiv, atunci când starea de 

sănătate a persoanei spitalizate nu-i permite luarea unei decizii în nume propriu 

sau când aceasta se află în comă. 

 

 

 

 

Joi, 10 decembrie  2015 

 

 

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

 

 

 

 

Preşedinte, 

Mircea Lubanovici 


