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al lucrărilor Comisiei din zilele de 10 şi 12 noiembrie 2015 

 
 

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

 
 

      La lucrările comisiei din ziua de 10 noiembrie 2015 au participat             
17 deputaţi din totalul de 19 membri: 
 
      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), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan (PSD), Eugen 
Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

      Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte şi Adrian Mocanu (PSD)  
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     Invitat: domnul Angel Tîlvăr, ministru delegat pentru relaţiile cu românii de 

peste hotare 

 

 

Marţi, 10 noiembrie 2015 

 

        Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, 

din ziua de 10 noiembrie 2015, a fost condusă de domnul deputat Mircea Dolha, 

vicepreşedinte al Comisiei.  

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

Comisiei a continuat cu 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 (Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării şi Comisia pentru românii de pretutindeni din Senat), Birourilor 

permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

       Astfel, în urma solicitării Secretarului General al Camerei Deputaţilor, 

membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi 

Comisiei pentru românii de pretutindeni din Senat, s-au reunit în şedinţă 

comună, pentru a analiza dimensionarea efortului bugetar şi logistic ce revine 

organizatorului, precum şi pentru stabilirea atribuţiilor Secretariatului tehnic al 

Congresului. 

       La şedinţa comisiilor reunite a participat, în calitate de invitat, domnul 

Angel Tîlvăr, ministru delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare. 

Membrii comisiilor reunite au aprobat cu unanimitate de voturi 

Metodologia privind organizarea alegerii delegaţilor la Congresul Românilor de 

Pretutindeni, care prevede data de desfăşurare a Congresului, precum şi 

numărul de susţinători.  

Deputatul Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării şi preşedinte al şedinţei comune,  a precizat că 

trebuie făcută o propunere de buget pentru a veni în sprijinul celor care 

stabilesc alocarea de fonduri şi trebuie  hotărâtă o cifră estimativă. 

 



 

În privinţa Secretariatului tehnic, deputatul Dolha a menţionat că va fi comun 

cu Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (DPRRP) 

La rândul său, senatorul  Marcel Bujor, preşedintele Comisiei românilor de 

pretutindeni din Senat, a precizat că Metodologia de desemnare a delegaţilor la 

Congresul Românilor de Pretutindeni este o problemă urgentă. De asemenea, 

domnul senator Marcel Bujor consideră că “procesul de desemnare a delegaţilor 

trebuie să se realizeze pe două principii democratice: cel al reprezentativităţii şi 

cel al proporţionalităţii consensuale”. 

 În plus, domnul senator Bujor consideră că este necesară “stabilirea 

numărului de candidaţi deoarece Camera Deputaţilor va trebui să suporte 

financiar această organizare”. 

Domnul senator Marcel Bujor a mai atras atenţia asupra necesităţii de 

reactualizare a termenelor din desfăşurătorul organizării Congresului Românilor 

de Pretutindeni “pentru a respecta legalitatea”. 

În calitate de invitat, domnul Angel Tîlvăr, ministru delegat pentru 

relaţiile cu românii de peste hotare, a menţionat faptul că acest Congres este 

prevăzut de Legea 299/2007 şi este un lucru dorit de românii din afara 

graniţelor ţării. Experienţa pe care a avut-o la Departament cu evenimente 

asemănătoare a condus la concluzia că putem să ne aşteptăm la un număr de 

200 sau 300 de participanţi. 

Deputatul Aurelian Mihai, membru al Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, a adus în atenţia membrilor comisiilor reunite 

şi a domnului ministru Angel Tîlvăr importanţa calculării a două elemente 

necesare pentru stabilirea bugetului estimativ. Astfel, deputatul Aurelian Mihai a 

precizat că partea de logistică trebuie stabilită şi asigurată de Secretariatul 

tehnic al Congresului, la fel ca şi partea referitoare la participanţi, implicând 

cazarea, masa şi materialele informative pentru cei ce vor participa la 

Congresul Românilor de Pretutindeni. 

La iniţiativa domnului deputat Ninel Peia, s-a supus la vot un număr de 

666 de participanţi la Congresul Românilor de Pretutindeni. Comisiile reunite au 

votat însă, cu majoritate de voturi, respingerea acestei propuneri.  

 

 



 

       În urma şedinţei comisiilor reunite s-a aprobat Metodologia privind 

organizarea alegerii delegaţilor la Congresul Românilor de Pretutindeni. 

       La propunerea vicepreşedintelui Comisiei, domnul deputat Mircea Dolha,   

s-a votat cu unanimitate de voturi un total de 300 de participanţi, precum şi 

propunerea de buget pentru organizarea Congresului Românilor de 

Pretutindeni, ce urmează a fi înaintată spre aprobare conducerii Camerei 

Deputaţilor. 

       Secretariatul tehnic al Congresului urmează a fi stabilit de conducerea 

Camerei Deputaţilor. 

       Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a 

continuat cu informarea domnului deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte al 

Comisiei, cu privire la răspunsul Ministerului Afacerilor Externe - DPRRP, în 

urma solicitării Comisiei adresată Departamentului politici pentru relaţiile cu 

românii de pretutindeni (DPRRP), de găsire a unei modalităţi de rezolvare a 

petiţiei domnului Matei Adrian Botici, director al Şcolii Gimnaziale „Alexandru 

Roman Auseu”, din judeţul Bihor, prin care solicita sprijin financiar în vederea 

participării unui grup de 3 elevi si 2 profesori la finala competiţiei Hype Youth 

Start Up din cadrul Hype Expo Milano. 

Astfel, în urma analizei realizate de DPRRP, petiţia domnului Matei Adrian 

Botici excede ariei de competenţă a Departamentului. 

 

 

Joi, 12 noiembrie 2015 

 

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

 

 

VICEPREŞEDINTE DE COMISIE ŞI PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Mircea Dolha 
 

   


