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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 21 aprilie şi 23 aprilie 2015 

 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 21 aprilie şi 23 aprilie 2015 

 

 La lucrările comisiei din ziua de 21 aprilie 2015 au participat 16 deputaţi 

din totalul de 19 membri: 

 

  Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Gabriel-Valentin Boboc (PSD), Mario-

Ernest Caloianu (PSD) – vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte,  

Mihai Deaconu (DP), Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Mircea-Titus Dobre 

(PSD),Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Constantin-Stelian-

Emil Moţ (PSD), Niculina Mocioi (PNL), Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru 

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

Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

      Sorin Teju (PC-PLR) – secretar, Aurelian Mihai (PNL) şi Adrian Mocanu 

(PSD)  
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Marţi, 21 aprilie 2015 

 

 

         Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 21 aprilie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedinte.  

După supunerea la vot şi aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii 

de zi, şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterea asupra Propunerii legislative 

privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate (Pl x 

301/2015), comisia fiind sesizată în fond. 

         Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

legal pentru înfiinţarea unor Centre Comunitare Româneşti în străinătate, în 

scopul promovării culturii, istoriei, tradiţiilor româneşti, precum şi în scopul 

păstrării identităţii lingvistice şi întăririi coeziunii în comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării. 

        Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă cu observaţiile şi 

propunerile Consiliului Legislativ, precum şi  expunerea de motive. 

       Făcând referire la Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, deputatul Ion Stan a recomandat 

iniţiatorului proiectului de lege fie să structureze actul normativ astfel încât să 

apară ca o completare la Legea 299/2007, fie să îl transpună într-un act de 

sine stătător prin eliminarea tuturor prevederilor care sunt regăsite în Legea 

299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.  

       De asemenea, membrii comisiei au propus notificarea comisiilor sesizate 

pentru aviz pentru a transmite avizele comisiilor sesizate în fond.  

       În urma dezbaterilor şi ţinând cont că până la data dezbaterii nu au fost 

primite amendamente şi avizele de la comisiile sesizate în avizare, s-a hotărât 

cu unanimitate de voturi amânarea întocmirii raportului pentru şedinţa 

următoare.  

 

 

 



 

 

Şedinţa comisiei a continuat cu informarea privind vizita de lucru a unei 

delegaţii parlamentare a Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării în Ucraina.  

Informările şi punctele de vedere primite de comisie cu privire la 

măsurile întreprinse de autorităţile competente au determinat membrii 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării să amâne 

efectuarea vizitei de lucru în Ucraina. 

Deplasarea unei delegaţii a Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării în Franţa a fost un alt punct adus în dezbatere. 

Având în vedere contextul actual al problemelor cu care se confruntă 

comunitatea de români din Republica Franceză, precum şi intensificarea 

contactelor parlamentare bilaterale, o delegaţie a Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării urmează să efectueze,la 

începutul lunii mai, o vizită de lucru în Republica Franceză.  

Din delegaţie urmează să facă parte următorii deputaţi: Mircea Dolha – 

vicepreşedinte (PNL),  Gabriel Valentin Boboc (PSD) – vicepreşedinte, Mihai 

Deaconu (DP) - secretar,  Maria Grecea (PNL) şi Ovidiu-Cristian Iane (PSD). 

Situaţia iniţiativei votului prin corespondenţă l-a constituit următorul 

punct al ordinii de zi. 

În cadrul şedinţei deputatul Ovidiu Raeţchi a adus la cunoştinţă că în 

prezent se aşteaptă poziţia colegilor social democraţi la iniţiativa legislativă 

depusă de Partidul Naţional Liberal privind votul prin corespondenţă. 

Deputatul Ovidiu Iane a precizat că, în opinia sa, cea mai simplă 

metodă de vot pentru românii din străinătate este votul electronic care să se 

poată realiza printr-o semnătuă electronică ce s-ar putea obţine înainte de 

ziua votului, în baza unor cereri adresate consulatelor româneşti. Semnătura 

electronică ar urma să devină valabilă doar în ziua votului pentru identificarea 

în portalul realizat pentru sistemul de vot. 

De asemenea, în cadrul dezbaterii privind votul românilor din 

străinătate s-a adus în discuţie importanţa responsabilităţii cetăţeanului în 

procesul electoral şi s-a subliniat necesitatea înregistrării prealabile a 

persoanelor care doresc să voteze.  



Următorul punct al ordinii de zi l-a reprezentat propunerea Grupului 

Parlamentar al PSD de numire a domnului deputat Deaconu Mihai, membru al 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, în funcţia de 

secretar al comisiei, conform art.45 alin.(2) şi (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor. 

 În urma supunerii la vot, membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea 

domnului Deaconu Mihai în funcţia de secretar al Comisiei. 

 

 

 

 

 

 

        Joi, 23  aprilie 2015 

 

 

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

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 
 


