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SINTEZA 
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    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
     şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16 şi 17 septembrie 2015 

 
 

      La lucrările comisiei din ziua de 16 septembrie 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). 

 

A absentat: 

      Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte  şi Adrian Mocanu (PSD)  
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Miercuri, 16 septembrie  2015 

 

     Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

ziua de 16 septembrie 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 dezbateri asupra Propunerii legislative (Plx561/2015) 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 

cetăţenia prin naştere. 

     Membrii comisiei au examinat avizul Consiliului Legislativ care nu susţine 

propunerea legislativă, precum şi  expunerea de motive. 

     Având în vedere existenţa unor neconcordanţe cu dispoziţiile legii în vigoare 

şi ţinând cont de faptul că textul din prezenta iniţiativă legislativă se regăsește 

într-un alt proiect de lege mai larg, înregistrat la Biroul Permanent al Camerei 

Deputaţilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea 

negativă a propunerii legislative. 

     Şedinţa comisiei a continuat cu Seminarul „Migraţie şi securitate euro-

mediteraneană contemporană”, iniţiat de către deputatul Ninel Peia,  eveniment 

organizat în perspectiva sesiunii Adunării Parlamentare a Regiunii Euro-

Mediteraneene care va avea loc în luna octombrie, la Bucureşti, sub genericul 

“Securitatea şi migraţia din regiune”. 

 

 

 



 

 

 

Evenimentul a reunit parlamentari şi specialişti din domeniul securităţii 

şi apărării naţionale dar şi din societatea civilă specializată pe informaţii. 

 Seminarul a vizat identificarea unui concept strategic suveran naţional 

pentru noua situaţie de criză creată odată cu apariţia migranţilor şi criza 

umanitară din regiunea mediteraneană.  

 Deputatul Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei a precizat faptul că 

aceste lucrări sunt necesare şi vor culmina cu alte acţiuni, menţionând că 

 titlul acestui seminar priveşte şi Parlamentul şi în mod clar Comisia pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării.   

Deputatul Ninel Peia a subliniat că seminarul dezbate în avans o 

secţiune ce se va discuta la Adunarea Parlamentară a Regiunii Mediteraneene, 

pe 8 şi 9 octombrie, la Bucureşti și a precizat că de mai bine de un an, la 

întâlnirile din străinătate s-a discutat despre problema migraţiei, în special de 

cea din ţările magrebiene către Spania şi Italia, fiind abordată şi problema 

migraţiilor din Orientul Mijlociu către Europa.  

De asemenea, deputatul Ninel Peia a atras atenţia că “dacă în secolul 

trecut cele mai importante resurse ale unei ţări erau cărbunele, petrolul, 

aurul, consider că acum cea mai importantă resursă a unei ţări este 

informaţia. Informaţia are două dimensiuni: calitativă şi cantitativă. Nu 

trebuie să uităm că ea trebuie valorificată în momentul în care a fost primită, 

și nu după un timp”. 

 În intervenţia sa, deputatul Ninel Peia a adus în atenţia participanţilor 

faptul că a fost sesizat de cetăţeni de origine română din străinătate, în 

legătură cu faptul că patronatele le-au cerut renegocierea salariilor, în caz 

contrar existând posibilitatea angajării, în locul lor, a migraţilor sirieni. 

Deputatul Peia a menţionat că ”România are nevoie de lobby, de informaţii şi 

strategii”. 

 

 

 

 

 



 

 

Ioana Stăncel, reprezentant al Centrului de Studii Internaţionale şi 

Strategice din România a declarat faptul că în grupurile de migraţi nu se poate 

identifica cu certitudine statutul lor de migraţi şi calitatea de combatanţi sau 

non-combatanţi în confruntări, creându-se astfel unele dificultăţi în 

gestionarea persoanelor și a precizat că acest element ar trebui să facă parte 

din elementele de analiză când se verifică fiecare persoană, fiind necesară 

creşterea transparentizării prin arătarea rezultatelor concrete la nivelul 

instituţiilor implicate în acest proces.  

În intervenţia sa, deputatul Mihai Aurelian a făcut referire la cele două 

legi naţionale în domeniu, Legea privind statutul şi regimul refugiaţilor în 

România și Legea privind azilul în România, care ar trebui să fie aplicate și să 

constituie subiectul mai multor dezbateri în mass-media. De asemenea, 

deputatul Mihai Aurelian a reclamat gestul Ungariei de a ridica garduri de 

sârmă ghimpată la graniţă, ca mesaj politic dur, în total dezacord cu valorile 

democratice ale Europei. 

Domnul Ştefan Glăvan, fost ambasador al României la Belgrad, a 

precizat că, în prezent, România nu e încă în postura de a fi în pericol din 

punct de vedere al terorismului și că trebuie să se facă apel la principiul 

solidarităţii și la negocieri cu maximă flexibilitate, militând astfel pentru 

solidaritatea cu necazurile refugiaţilor și pentru flexibilitate în contextul în care 

suntem obligaţi să respectăm convenţiile internaţionale. 

Evenimentul va fi finalizat cu o propunere, prin întocmirea unui 

document strategic denumit Concept strategic suveran privind migraţia, prin 

care la nivel legislativ să poată fi aduse la cunoștinţă ultimele evoluţii de la 

nivelul executivului precum și nevoile pentru viitor și prin care să fie întărite 

capacităţile societăţii civile pentru a răspunde crizei refugiaţilor care se află în 

derulare. De asemenea, prin rezoluţia finală urmează a fi solicitat sprijinul 

legislativului pentru întărirea și susţinerea capacităţilor tehnice și a 

mecanismelor interne de securizare a frontierei și de combatere a 

terorismului. 

 

 

 



 

 

 

 
Joi, 17 septembrie  2015 

 

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

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 
Mircea Dolha 

  
  


