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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 08 şi 10 septembrie 2015 

 
 

    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
     şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 08 şi 10 septembrie 2015 

 
 

      La lucrările comisiei din ziua de 08 septembrie 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), 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). 

 

A absentat: 

      Adrian Mocanu (PSD)  
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Miercuri, 08 septembrie  2015 

 

     Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

ziua de 08 septembrie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele comisiei.  

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

continuat cu dezbateri asupra Propunerii legislative (Plx 561-2015) privind 

modificarea art. 11 din Legea Cetăţeniei Române nr.21/1991– iniţiator: deputat 

Daniel Fenechiu – Grupul parlamentar Democrat şi Popular, comisia  fiind 

sesizată spre avizare. 

        Propunerea legislativă are ca obiect completarea art.11 din Legea cetăţeniei 

române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit expunerii de motive, intervenţia legislativă are ca scop reglementarea 

problemei „păstrării cetăţeniei române” de către persoanele care au dobândit 

cetăţenie prin naştere. 

     Membrii comisiei au examinat avizul Consiliului Legislativ care nu susţine 

propunerea legislativă, precum şi  expunerea de motive. 

     Având în vedere apariţia unor neconcordanţe cu dispoziţiile legii în vigoare şi 

ţinând cont de faptul că textul din prezenta iniţiativă legislativă se află inclus 

într-un alt proiect de lege mai larg, înregistrat, în data de 10 iunie 2015, la 

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor care propune spre amendare acelaşi 

subiect, membrii comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor în şedinţa de 

săptămâna viitoare. 

     Şedinţa comisiei a continuat cu informarea domnului deputat Mircea Dolha, 

vicepreşedinte al Comisiei, asupra dezbaterilor purtate la sesiunea plenară 

consacrată problematicii românilor de pretutindeni, din cadrul Reuniunii Anuale a 

Diplomaţiei Româneşti. 

    Reuniunea consacrată problematicii românilor de pretutindeni a fost condusă 

de ministru delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare, domnul Angel 

Tîlvăr. 

 



       În cadrul reuniunii a fost subliniat efortul întreprins pentru sprijinirea 

comunităţilor istorice, în special în Republica Moldova, au fost prezentate, ca 

elemente noi, de la preluarea mandatului de către domnul Angel Tîlvăr, 

elaborarea unui nou ghid de finanţare, stabilirea unei proiecţii bugetare care să 

prevadă organizarea mai multor sesiuni anuale de acordare a fondurilor, precum 

şi reforma cadrului de activitate al DPRRP.  

       De asemenea, au fost aduse în atenţie amintite proiecte precum 

amenajarea Casei memoriale Aron Pumnul din Cernăuţi şi organizarea în incinta 

acesteia a unui muzeu în memoria lui Mihai Eminescu, o acţiune proprie a 

DPRRP, inaugurarea Centrului de informare al României la Universitatea din 

Comrat, precum şi la demersurile întreprinse în vederea deschiderii unui Centru 

similar la Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi (Republica Moldova) şi a fost 

amintit noul protocol inter–instituţional încheiat cu Ministerul Tineretului şi 

Sportului, în vederea organizării Programului de tabere „ARC 2015”, proiect care 

a reunit, în ţara noastră, în perioada 29 iunie – 2 august peste 2.000 de copii şi 

tineri, etnici români, din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria, 

Macedonia, Albania, Croaţia şi alte state cu comunităţi româneşti semnificative. 

       La secţiunea Diverse, deputatul Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei,  a 

adus la cunoştinţă răspunsul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, instituţie 

la care au fost înaintate spre competentă soluţionare petiţiile domnului Lascău 

Dacian-Ioan şi a doamnelor Lascău Diana şi Popa Alina.  

        În funcţie de sesizările şi informaţiile primite, cu sprijinul autorităţilor de 

resort, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

vor continua monitorizarea problemelor destinate românilor de pretutindeni. 

 

    

 

Joi, 10 septembrie  2015 

 

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

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 

  
  


