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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 17 şi 18 septembrie 2014 

 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 17 şi 18 septembrie 2014 

 

La lucrările comisiei din ziua de 17 septembrie 2014 au participat                      

15 deputaţi din totalul de 16 membri: 

 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), Mircea Dolha (PNL) - vicepreşedinte, 

Mihai Bogdan Diaconu (PSD) – vicepreşedinte, Niculina Mocioi (PDL) – 

vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PPDD) – secretar, Ninel Peia (PSD) - secretar, 

Caloianu Mario-Ernest (PSD),  Maria Grecea (neafiliat), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), 

Aurelian Mihai (neafiliat), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru 

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

Uioreanu (PNL). 

 

 Au absentat: 

Adrian Mocanu (PSD)  

 

 

                                                                   

mona.alesandru
Original



        Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

ziua de 17 septembrie 2014 a fost condusă de domnul deputat Mircea Lubanovici, 

preşedintele Comisiei.  

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

preşedintele Comisiei, deputatul Mircea Lubanovici a prezentat, conform adresei 

primite în data de 16 septembrie a.c., componenţa biroului comisiei aşa cum a fost 

negociat de liderii de grup la începutul lunii septembrie 2014.  

         Astfel, conform hotărârii semnate de liderii grupurilor parlamentare PSD, 

PDL, PNL, PC-PLR, Minorităţi, UDMR şi PP-DD, biroul comisiei urmează să aibă 

urmatoarea componenţă: Preşedinte Lubanovici Mircea – PDL; vicepreşedinte  

Dobre Mircea Titus – PSD; vicepreşedinte Dolha Mircea; vicepreşedinte Caloianu 

Ernest Mario – PSD; secretar Ninel Peia – PSD; secretar Teju Sorin – PC-PLR. 

         În continuarea şedinţei, preşedintele Comisiei, deputatul Mircea Lubanovici a 

prezentat propunerea legislativă - Lege cadru privind statutul cetăţenilor Republicii 

Moldova pe teritoriul României  (Plx 403/2014), iniţiatori fiind deputatul Ninel Peia, 

şi un grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PC, PP-DD, 

PNL, PDL, Minorităţi naţionale, independenţi. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unei 

reglementări-cadru referitoare la statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul 

României, prin recunoaşterea, în favoarea acestora, a unor drepturi speciale 

referitoare la accesul pe teritoriul statului român, pe piaţa muncii din România, 

precum şi accesul la sistemul educaţional românesc. Totodată, se prevede 

acordarea unor facilităţi anumitor categorii de cetăţeni ai Republicii Moldova. 

În plus, prin proiect se prevede înfiinţarea unei entităţi publice cu atribuţii în 

domeniul de reglementare al legii, respectiv Oficiul pentru Gestionarea Relaţiilor cu 

Republica Moldova (OGRRM), organ cu personalitate juridică, în subordinea Primului 

Ministru, precum şi stabilirea atribuţiilor OGRRM. 

Deputatul Ninel Peia propune avizarea pozitivă a propunerii legislative 

subliniind faptul că au fost depuse amendamente de către deputatul Aurelian Mihai 

şi astfel au fost remediate neconcordanţele legislative pentru care Consiliul 

Legislativ a avizat negativ şi  Guvernul  nu a susţinut adoptarea iniţiativei 

legislative. 



În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi avizarea negativă 

a propunerii legislative.  

Şedinţa a continuat cu aducerea în atenţie a anunţului pe care deputatul de 

diaspora, domnul Aurelian Mihai, membru al comisiei, l-a făcut la începutul şedinţei 

plenului Camerei Deputaţilor, prin care a anunţat decizia sa de a protesta prin 

intrarea în greva foamei, în Parlamentul României, până la începutul rezolvării 

problemelor existente în diaspora. 

  Membrii comisiei recunosc eforturile deosebite ale deputatului de diaspora în 

apărarea intereselor românilor stabiliţi, sau care muncesc, în afara graniţelor ţării şi 

reclamă lipsa unui dialog real al membrilor Guvernului în raport cu problematicile 

expuse de-a lungul timpului de către reprezentanţii românilor din străinătate. 

Deputatul Mihai Aurelian, la îndemnul colegilor de a găsi alte modalităţi 

pentru rezolvarea problemelor, subliniază că “toate celelalte căi nu au funcţionat” şi 

asigură că “este un act în nume personal, şi nu este o acţiune îndreptată împotriva 

colegilor şi nici macăr nu  a fost dirijată împotriva Guvernului, fiind vorba despre o 

situaţie care se perpetuează de ani de zile, chiar dacă o mare răspundere o poartă 

şi actualii guvernanţi pentru că, într-adevăr, nu se implică în rezolvarea 

problemelor noastre.”  

Demersul deputatului Aurelian Mihai urmăreşte declanşarea unui proces cât 

mai serios al dialogului pentru ca problemele românilor din străinătate să înceapă 

să fie rezolvate, ţinând cont şi de faptul că cei stabiliţi peste hotare au întâmpinat 

în ultimii ani tot mai multe greutăţi, iar situaţia în afara ţării nu este în prezent una 

îmbucurătoare. 

Ca în numeroasele sale intervenţii, deputatul Mihai Aurelian, consideră că în 

primul rând taxele consulare trebuie să fie scăzute, iar propunerea legislativă (Plx 

487/2013) ce prevede reducerea taxelor consulare, depusă de domnia sa, din luna 

aprilie a anului trecut, să fie rapid introdusă spre dezbatere în plenul Camerei 

Deputaţilor.  

 De asemenea, deputatul de diaspora a precizat că nu este adeptul 

negocierilor de culise şi, încă de la începutul activităţii sale, a făcut tot ce i-a stat în 

putinţă pe linie parlamentară, prin proiecte, întrebări, interpelari, comunicate de 



presă, pentru sprijinul românilor de peste hotare, dar din păcate fără rezultate, 

problema diasporei româneşti nefiind luată în serios. 

Recunoscând dreptul de protest prin declararea grevei foamei, ce apare ca un 

corolar al drepturilor fundamentale şi ţinând cont de faptul că una din principalele 

nemulţumiri reclamate de domnul Mihai Aurelian este legată de faptul că iniţiativa 

sa legislativă cu privire la reducerea cuantumului taxelor consulare, depusă la 

Camera Deputaţilor, în anul 2013, propun trimiterea unei adrese către Biroul 

Permanent al Camerei Deputaţilor prin care să fie solicitată intrarea în dezbateri a 

Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 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 (PLx 

487/2013), la începutul săptămânii următoare. 

În finalul şedinţei, preşedintele Comisiei, domnul deputat Mircea Lubanovici 

propune invitarea la şedinţa de săptămâna următoare a ministrului delegat pentru 

românii de pretutindeni, dl Bogdan Stanoevici, în vederea clarificării procedurilor de 

organizare a Congresului Românilor de Pretutindeni. 

De asemenea, având în vedere motivele obiective care au determinat 

modificarea programului Camerei Deputaţilor din săptămâna 15-18 septembrie a.c., 

preşedintele Comisiei propune invitarea la şedinţa de săptămâna următoare a 

reprezentanţilor Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, pentru dezbateri cu privire 

la posibile modificări ale Legii cetăţeniei, precum şi posibilitatea retragerii cetăţeniei 

române în cazul Tarasiuc a.c. 

 

 

Joi, 18 septembrie 2014 

 

        Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 

 


