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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 05 şi 07 aprilie 2016 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 05 aprilie  2016 au participat            

15 deputaţi din totalul de 18 membri: 

 

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

vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (UNPR) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu 

(Neafiliat) – secretar, Sorin Teju (PNL) – secretar, Mihai Bogdan Diaconu 

(neafiliat), Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane 

(PSD), Aurelian Mihai (PNL), Niculina Mocioi (PNL),  Ninel Peia (PSD), Ovidiu 

Alexandru Raeţchi (PNL), Elena - Ramona Reuer (PNL) şi Eugen Tomac 

(neafiliat).  

 

        Au absentat: 

 Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte, Adrian Mocanu (neafiliat) şi 

Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD). 
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comisii



 

 A participat în calitate de invitat, domnul Florin Baba, comisar şef în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date.  

 

 

 

Marţi, 05 aprilie  2016 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 05 aprilie 2016, fiind condusă de domnul deputat 

Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei.  

După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, domnul deputat 

Mircea Lubanovici, şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării a continuat cu dezbateri privind necesitatea schimbării cărţii de 

identitate româneşti, în ce priveşte forma şi conţinutul acesteia, după modelul 

celor adoptate în alte state ale Uniunii Europene. Dezbaterea a avut în vedere 

numărul mare al cetăţenilor români care întâmpină probleme în raport cu 

diferitele instituţii de drept public sau privat din statele de rezidenţă, sub 

aspectul probării identităţii posesorului cărţii de identitate care nu conţine 

semnătura olografă, data naşterii şi alte elemente de siguranţă. 

La solicitarea membrilor Comisiei, care au adus în atenţie principalele 

inconveniente ale prezentului format anacronic al cărţii de identitate, rămas la 

nivelul anilor 90, comisarul Florin Baba a prezentat stadiul procesului de 

modificare a actelor de identitate, măsurile organizatorice şi tehnice de 

implementare, precum şi beneficiile ce vor fi oferite de noile documente care, 

conform estimărilor actuale, le-ar putea înlocui pe cele eliberate până în prezent 

începând cu cea de-a doua parte a anului viitor. 

De asemenea, în cadrul şedinţei a fost subliniat faptul că prin modificările 

cadrului normativ privind emiterea noilor cărţi de identitate după modelul şi cu 

respectarea standardelor europene în materie se va oferi cetăţeanului 

posibilitatea de a opta pentru o carte de identitate (CI) ce conţine date în format 

tipărit sau în format inscripţionat, cu elemente de particularizare şi de siguranţă, 



sau o carte electronică de identitate (CEI) ce va conţine date suplimentare faţă 

de CI, date înscrise în mediu de stocare, precum certificate digitale şi date 

biometrice ale titularului. 

În cadrul dezbaterilor, domnul comisar şef Florin Baba a transmis 

membrilor Comisiei că se are în vedere posibilitatea cetăţenilor români de a 

obţine aceste documente de identitate românești chiar şi la sediile consulatelor 

române din străinătate, după exemplul statelor belgian şi german. 

 Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbateri asupra programului deplasărilor 

stabilit pentru actuala sesiunea legislativă. În vederea monitorizării şi gestionării 

eficiente a problematicii românilor de pretutindeni, membrii Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării au propus efectuarea unei vizite 

de lucru în Israel, în a doua jumătate a lunii iunie. 

 Din delegaţie urmează să facă parte Valentin Boboc – vicepreşedinte şi 

conducător al delegaţiei, Mihai Deaconu – secretar al Comisiei, Aurelian Mihai, 

Ovidiu Cristian – Iane şi Elena Ramona Reuer – membri.  

Următorul punct al ordinii de zi l-a reprezentat petiţia domnului Tima 

Câmpean, cetăţean sârb de etnie română, prin care se solicită lămuriri privind 

procedurile de obţinere a cetăţeniei române pentru românii din Serbia, în baza 

modificărilor aduse prin OUG nr.37/2015, Legii cetăţeniei române nr. 21/1991 

republicată, care prevăd acordarea cetăţeniei, la cerere, persoanei fără cetăţenie 

sau cetăţeanului străin care a contribuit în mod deosebit la protejarea şi 

promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti. 

Pentru clarificări suplimentare, pentru a se putea evita eventualele situaţii 

discriminatorii şi având în vedere că în temeiul legii Ministerul Afacerilor Externe 

emite punctul de vedere cu privire la îndeplinirea condiţiei ca solicitantul să fi 

contribuit în mod semnificativ la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi 

spiritualităţii româneşti, membrii Comisiei au hotărât transmiterea unei adrese 

Ministerului Afacerilor Externe.  

Şedinţa Comisiei a continuat cu petiţia înaintată Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării de către domnul Valerian 

Simirică, prin care petentul aduce în atenţie problemele întâmpinate în calitate 

de investitor româno-american. 



Pentru a aduce la cunoştinţă aspectele semnalate de către petent şi în 

vederea emiterii unui punct de vedere, membrii Comisiei au hotărât trimiterea 

unei adrese Ministerului Justiţiei. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul 

instituţiilor de resort.  

 
 
 
 

Joi, 07 aprilie 2016 

 
Studiu individual. 

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 


