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PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 2, 3 şi 4 septembrie 2014 

 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 2, 3 şi 4 septembrie 2014 

 

 

La lucrările comisiei din zilele de  2 şi 3 septembrie  2014 au 

participat 14 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), Mircea Dolha (PNL) - 

vicepreşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (PSD) – vicepreşedinte, Niculina 

Mocioi (neafiliat) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PPDD) – secretar, Ninel 

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

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

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

Elena - Ramona Uioreanu (PNL) 

 

 Au absentat: 

Adrian Mocanu (PSD)                                                                                                 

mona.alesandru
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        Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării din ziua de 2 septembrie 2014 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele  Comisiei.  

După aprobarea, cu unanimitate de voturi, a ordinii de zi a şedinţei, 

preşedintele Comisiei, domnul deputat Mircea Lubanovici, a prezentat 

punctul de vedere al Ministerului Finanţelor Publice, referitor la propunerea 

legislativă pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni. Documentul aduce în atenţie faptul că, 

potrivit prevederilor art.7 alin.(6) din Legea 299/2007, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, fondurile pentru realizarea proiectelor 

destinate românilor de pretutindeni se asigură de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Afacerilor Externe. De asemenea, Ministerul Finanţelor 

Publice precizează că, în conformitate cu prevederilor art.21 alin.(4) din 

Legea nr.356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Institutului Cultural Român, republicată, de la bugetul de stat, prin bugetul 

Institutului Cultural Român, sunt finanţate cheltuielile cu programele şi 

proiectele culturale care au drept scop reprezentarea, promovarea şi 

protejarea culturii şi civilizaţiei naţionale din ţară şi străinătate.  Respectiv, 

din bugetul Institutului Cultural Român, nu pot fi finanţate acţiunile care fac 

obiectul inţiativei legislative. 

 În contextul celor menţionate mai sus, Ministerul Finanţelor Publice nu 

susţine promovarea iniţiativei legislative considerând că asupra oportunităţii 

promovării acesteia este necesar să se pronunţe Institutul Cultural Român şi 

Ministerului Afacerilor Externe.  

În urma dezbaterilor din cadrul şedinţei, Comisia a decis recomandarea  

adoptării, cu amendamente, de către Plenul Camerei Deputaţilor, a 

propunerii legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.5 

din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul îmbunătăţirii 

cadrului legislativ actual; de asemenea, se prevede încadrarea ca beneficiari 

ai cultelor recunoscute legal în România şi a celor care au organizate entităţi 



de cult în statele în care îşi au domiciliul sau reşedinţa românii de 

pretutindeni prevăzuţi în Legea nr.299/2007. 

Şedinţele comisiei au continuat cu stabilirea calendarului comisiei 

pentru sesiunea septembrie – decembrie 2014. 

În acest sens, membrii comisiei au subliniat importanţa vizitelor 

de lucru în comunităţile de români de peste hotare în vederea creării unor 

legături stabile cu aceştia şi elaboararea unei strategii de urmat în scopul 

promovării şi apărării intereselor şi imaginii României în lume. Colaborarea 

cu structurile parlamentare a altor state în vederea promovării, pe 

agenda organismelor competente din cadrul instituţiilor europene, a 

problemelor cu care se confruntă comunităţile româneşti din statele 

din vecinătate, în vederea obţinerii dreptului de reprezentare a 

etnicilor români în cadrul parlamentului, în administraţia centrală şi 

locală din statele respective, reprezintă alte obiective ale comisiei. 

În cadrul şedinţelor, membrii Comisiei au prezentat evoluţia 

problemelor cu care se confruntă comunităţile de români din colegiul din 

care fac parte. În acest sens, deputaţii au propus verificarea funcţionării 

liniei de urgenţă pentru toate misiunile diplomatice ale României.  

Organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni a fost un alt punct 

dezbătut în cadrul comisiei. În conformitate cu prevederile art.54 alin. (2) 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au hotărât invitarea 

domnului ministru delegat Bogdan Stanoevici la şedinţa comună a Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera 

Deputaţilor şi a Comisiei românilor de pretutindeni din Senat, miercuri,              

10 septembrie 2014. Temele de dezbatere au în vedere prezentarea 

raportului de activitate şi a strategiei ministerului pe care domnul ministru 

Stanoevici îl coordonează, precum şi situaţia organizării Congresului 

Românilor de Pretutindeni din acest an. 

Dezbateriile au continuat cu examinarea sesizărilor, solicitărilor şi 

petiţiilor primite de comisie. Majoritatea acestora fac referire la dificultăţile şi 

întârzierile în soluţionarea dosarelor din cadrul procesului de redobândire a 

cetăţeniei române.  



Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea şi soluţionarea memoriilor şi petiţiilor cu sprijinul 

autorităţilor de resort. 

 

 

 

Joi, 4 septembrie 2014 

 

        Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor. 

 
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 

 


