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SINTEZA 

        lucrărilor Comisiei din zilele de 12 mai şi 14 mai 2015 

 

 

    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

     şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 12 mai şi 14 mai 2015 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 12 mai 2015 au participat                   

17 deputaţi din totalul de 19 membri: 

 

  Gabriel-Valentin Boboc – vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – 

vicepreşedinte, Mihai Deaconu (DP) – secretar, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – 

vicepreşedinte, 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 (DP)  şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

      Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte şi Adrian Mocanu (PSD).  
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    Au participat în calitate de invitaţi domnii Gelu Vişan – preşedintele 

Asociaţiei scriitorilor şi artiştilor români din Spania şi Adrian David.                      

 

 

 

Marţi, 12 mai 2015 

 

     Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 12 mai 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea Dolha, 

vicepreşedinte al comisiei.  

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

zi, şedinţa comisiei a continuat cu informarea privind vizita de lucru efectuată 

în Republica Franceză, de către delegaţia Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării. 

În perioada 5-8 mai 2015, o delegaţie a Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, formată din Mircea Dolha – vicepreşedinte, 

Gabriel Valentin Boboc– vicepreşedinte, Mihai Deaconu - secretar,  Maria 

Grecea şi Ovidiu-Cristian Iane, membri, a efectuat o vizită de lucru în capitala 

Franţei. Deplasarea celor cinci deputaţi la Paris a avut ca scop intensificarea 

relaţiilor parlamentare bilaterale, dar şi o mai bună informare cu privire la 

doleanţele românilor aflaţi în această ţară. 

Agenda vizitei delegaţiei Camerei Deputaţilor la Paris a fost extrem de 

intensă, cuprinzând o serie de întâlniri, discuţii şi întrevederi, atât cu 

Excelenţa Sa, domnul Bogdan Mazuru, ambasadorul României la Paris, cât şi 

cu Înalt Preasfinţitul Părinte Mitropolit Iosif, alţi preoţi ortodocşi din regiunea 

pariziană, reprezentanţi ai celorlalte culte religioase, ai mediului asociativ 

românesc, conducerea Institutului Cultural Român, pe de o parte şi, pe de altă 

parte, cu deputaţii francezi din Adunarea Naţională, membri ai Grupului de 

prietenie Franţa-România şi ai Comunităţii Francezilor din afara graniţelor 

ţării, precum şi cu reprezentanţii administraţiei franceze din domeniul 

protecţiei sociale şi relaţiilor de muncă.  

Discuţiile cu ÎPS Mitropolitul Iosif au relevat necesitatea susţinerii 

Bisericii Ortodoxe din străinătate, o instituţie reprezentativă a românismului, 

care păstrează unitatea românilor de aici, atât prin slujbele religioase, cât şi  

 



 

prin organizarea unor acţiuni cultural-educative, sociale şi umanitare, menite 

să păstreze vie atât limba română, cât şi cultura şi tradiţiile noastre 

strămoşeşti.  

În acelaşi context, problemele semnalate de către reprezentanţii 

celorlalte culte religioase din Paris şi din Franţa (penticostali, adventişti, 

greco-catolici, etc.), care reprezintă de asemenea un număr semnificativ de 

credincioşi români, s-au referit în special la lipsa spaţiilor necesare activităţilor 

desfăşurate, atât a ceremoniilor religioase, cât şi a cursurilor de limba română 

şi alte activităţi literare şi culturale organizate duminica pentru cetăţenii 

români şi copiii acestora. 

În cadrul  întrevederilor cu oficialii francezi, respectiv omologii deputaţi 

din Adunarea Naţională, discuţiile s-au axat în principal pe rezerva statului 

Francez de a susţine România în procesul aderării la Spaţiului Schengen, dar, 

de asemenea, a fost abordată şi problema votului prin corespondenţă, a 

votului la distanţă.  

 Întâlnirea cu reprezentanţii francezi din domeniul protecţiei sociale şi 

forţei de muncă a oferit prilejul unei prezentări ample a serviciilor sociale prin 

care sunt protejaţi copiii, bătrânii, persoanele cu dizabilităţi şi îndeosebi 

familia în ansamblul ei, indiferent de naţionalitate sau ţara din care provin 

beneficiarii acestor servicii, singura condiţie fiind şederea în legalitate pe 

teritoriul Franţei. 

 În ceea ce priveşte principalele probleme ridicate de membrii comunităţii 

româneşti din Franţa, acestea s-au axat pe necesitatea introducerii votului 

prin corespondenţă, precum şi pe majorarea numărului parlamentarilor 

români care să reprezinte românii din străinătate. Discuţiile au relevat 

opţiunea fără echivoc a românilor din Franţa pentru introducerea votului prin 

corespondenţă, cu dorinţa expresă de garantare a corectitudinii acestuia, de 

găsire a formulei optime şi care să fie în acord cu legea fundamentală. De 

asemenea, românii din Franţa au solicitat imperativ creşterea numărului 

reprezentanţilor pentru românii din străinătate în Parlamentul României, 

solicitare justificată de faptul că un deputat pentru 4-5 milioane de români, 

cât numără neoficial în prezent comunitatea noastră din Europa, este total 

insuficient pentru a le reprezenta interesele şi a le rezolva problemele, mai  

 



 

ales că deplasările sale sunt limitate de regulamentul Camerei Deputaţilor. 

De asemenea, reprezentanţii mediului asociativ românesc din Franţa, în 

cadrul întrevederilor cu membrii delegaţiei, au solicitat demersuri pentru 

introducerea limbii române ca materie opţională la Bacalaureat dar şi pentru 

eliberarea cărţilor de identitate noi care să conţină semnătura olografă, pentru 

ca acestea să poată fi acceptate la anumite instituţii de stat sau private. 

 Problema finanţării proiectelor în cadrul programelor derulate de DPRRP 

a fost un alt subiect adus în atenţie de membrii delegaţiei parlamentare. 

Având în vedere sesizările primite în timpul vizitei de lucru la Paris, 

membrii comisiei au propus  invitarea domnului Angel Tîlvăr şi a persoanelor a 

căror atribuţii includ finanţarea proiectelor la o dezbatere marţi, 19 mai 2015. 

 Şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterea Propunerii legislative privind 

instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate (Pl x 301/2015), 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi Comisia 

pentru politică externă fiind sesizate 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, expunerea de motive, precum şi avizele 

comisiilor sesizate pentru aviz.  

Având în vedere că iniţiatorul propunerii legislative privind instituirea 

Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate (Plx 301/2015), a solicitat 

Guvernului punctul de vedere, Ministerului Finanţelor Publice fişa financiară şi 

Ministerului Afacerilor Externe şi Departamentului Politici pentru Relaţia cu 

Românii de Pretutindeni un studiu de impact pentru avizarea actului normativ, 

membrii comisiei au propus trimiterea unei adrese Comisiei pentru politică 

externă, comisie cu care suntem sesizaţi în fond, în vederea  amânării 

raportului cu o săptămână. 

 



La secţiunea Diverse, vicepreşedintele Comisiei, domnul Mircea Dolha  a 

informat membrii cu privire la solicitarea Institutului pentru Politici Publice, 

Bucureşti. 

În cadrul unor proiecte internaţionale dedicate consolidării democraţiei în 

Republica Moldova, Institutul pentru Politici Publice (IPP) din România sprijină 

organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova, să-şi aducă propria 

contribuţie la consolidarea partidelor politice din Republica Moldova prin 

îmbunătăţirea continuă a formării tinerilor lideri politici. 

Aflat la cea de a 13-a ediţie în Republica Moldova, „Şcoala Tânărului 

Lider Politic” este un proiect, care îşi propune prin organizarea de întâlniri de 

lucru între studenţi din Republica Moldova şi reprezentanţi ai partidelor 

politice, profesionişti din administraţia publică centrală, experţi şi lideri de 

opinie din România, să participe activ la promovarea valorilor democratice 

europene. 

În acest context, IPP solicită membrilor Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării să accepte o întrevedere cu o delegaţie de 

studenţi din Republica Moldova, pentru a le prezenta rolul şi importanţa 

Parlamentului în arhitectura instituţională a administraţiei centrale. 

Membrii comisiei au luat act de solicitarea Institutului pentru Politici 

Publice, Bucureşti. 

Răspunsul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) cu privire la 

petiţia înaintată Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării, de către domnul George Simion, preşedintele Platformei Unioniste 

Acţiunea 2012 a fost următorul punct adus în atenţia membrilor comisiei.  

 În răspunsul trimis Comisiei de către Autoritatea Naţională pentru 

Cetăţenie se comunica faptul că, ANC nu refuză înregistrarea cetăţenilor 

ucraineni de origine română, fie personal, fie prin reprezentant legal, ci le 

redirecţionează instituţiei care are atribuţiuni în soluţionarea cererilor de 

depunere a jurământului de credinţă pentru persoanele care au optat pentru 

menţinerea domiciliului în străinătate. 

 De asemenea, ANC apreciază faptul că măsura luată este în acord cu 

prevederile legale în materie de cetăţenie, aceasta fiind de natură a simplifica 

şi facilita accesul etnicilor români din Ucraina, într-un număr mult mai mare 

faţă de anii precedenţi, la depunerea jurământului faţă de credinţa de ţară. 

  



 

De asemenea, ANC mai precizează că, până în prezent, misiunile 

diplomatice au reuşit să completeze integral listele cu solicitanţi, inclusiv pe 

luna septembrie a.c., căutând soluţii  de a-şi mări capacitatea de organizare a 

mai multor sesiuni de jurământ într-o lună calendaristică.  

 

 

 

 

Joi, 14 mai 2015 

 

 

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

 

 

 

 

 VICEPREŞEDINTE, 

Mircea Dolha 
 


