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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 05, 06, 07, 08 mai  2014 

 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 05, 06, 07, 08  mai 2014 

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 5 şi 6 mai 2014 au participat                      

14 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

Mircea Dolha (PNL) - vicepreşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (PSD) – 

vicepreşedinte, Niculina Mocioi (PPDD)– vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PPDD) – 

secretar, Ninel Peia (PSD) - secretar, Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane 

(PSD), Aurelian Mihai (neafiliat), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ovidiu 

Alexandru Raeţchi (PC), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - 

Ramona Uioreanu (PNL) 

 

 Au absentat: 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), 

Adrian Mocanu (PSD)  
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        Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

ziua de 5 mai a fost condusă de domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte al 

Comisiei.  

        În deschiderea şedinţei domnul deputat Mircea Dolha a supus la vot 

ordinea de zi a şedinţei, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

        Şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterea asupra propunerii legislative 

privind introducerea unor cursuri de limba, literatura şi istoria română via 

internet pentru copiii cetăţenilor români din afara graniţelor ţării(Pl x 234/2014), 

iniţiator deputat Ovidiu Alexandru Raeţchi. 

        Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea unor 

cursuri de limba, literatura şi istoria română prin internet, pentru copiii 

cetăţenilor români din afara graniţelor ţări, de către Institutul Cultural Român. 

        Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului 

Legislativ trimis cu adresa nr.1171/ din 25.10.2013, precum şi avizul nefavorabil 

al Consiliului Economic şi Social. 

     În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât 

continuarea dezbaterilor în şedinţa viitoare.  

     Participarea unei delegaţii a Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării la Consiliul Consultativ Interinstitutional l-a constituit următorul 

punct al ordinii de zi, punctul doi al ordinii de zi fiind amânat pentru studiu.  

    Şedinţele comisiei au continuat cu informare membrilor comisiei cu privire la 

participarea unei delegaţii a Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării la Consiliul Consultativ Interinstitutional. 

     Deputatul Mihai Aurelian  a prezentat pe scurt problemele ridicate în cadrul 

reuniunii făcând referire la lipsa cimitirelor româneşti în diaspora, neacordarea 

respectului cuvenit misiunilor diplomatice din străinătate de către statul român, 

necesitatea comunicării  eficiente a evenimentelor de interes pentru comunităţile 

de români şi în special în ce priveşte organizarea consulatelor itinerante. 
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De asemenea, deputatul Aurelian Mihai a subliniat în cadrul Consiliului 

Consultativ Interinstitutional necesitatea realizării de informări şi programe prin 

intermediul consulatelor prin care să fie susţinute candidaturile etnicilor români 

la alegerile pentru consiliile locale şi primării. 

    Deputatul Ninel Peia, secretar al Comisiei, a propus în cadrul reuniunii 

înfiinţarea unei Agenţii Naţionale de promovare a intereselor românilor din afara 

graniţelor ţării sub auspiciile Ministerului Afacerilor Externe şi a ministrului 

delegat pentru românii de pretutindeni, care să funcţioneze prin două 

departamente, unul pentru românii din afara graniţelor  (în special pentru cei 

plecaţi din ţară după 1990) şi un departament pentru comunităţile istorice. 

     Şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterile privind sesizările şi solicitările 

primite de comisie şi adresele trimise din partea comisiei. 

     Astfel, a fost adus în atenţia membrilor comisiei solicitarea domnului Liviu 

Paiu cu privire la stadiul soluţionării cererii de redobândire a cetăţeniei române. 

Această cerere este în curs de soluţionare. 

 

 

                              Miercuri,  07 mai şi  Joi, 08 mai  2014 

 

 

Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor. 

 

 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Mircea Dolha 

 


