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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 14, 15 şi 16 octombrie 2014
La lucrările comisiei din zilele de 14 şi 15 octombrie 2014 au participat
15 deputaţi din totalul de 17 membri:

Mircea Dolha (PNL) - vicepreşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat) –
vicepreşedinte, Niculina Mocioi (PDL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PPDD) –
secretar, Ninel Peia (PSD) - secretar, Ernest Mario-Caloianu (PSD), Maria Grecea
(PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (neafiliat), Constantin-StelianEmil Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan (PSD), Teju Sorin (PCPLR), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL).

Au absentat:
Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL) si Adrian Mocanu (PSD)

Marti, 14 Octombrie şi Miercuri, 15 Octombrie 2014
Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
din ziua de 14 octombrie 2014 a fost condusă de domnul deputat Mircea Dolha,
vicepreşedinte al Comisiei.
După aprobarea, cu unanimitate de voturi, a ordinii de zi a şedinţei,
vicepreşedintele Comisiei aduce în atenţie membrilor comisiei propunerea
Guvernului de scădere a taxelor consulare.
Scăderea taxelor consulare a fost printre principalele subiecte dezbătute de
membrii comisiei în cadrul şedinţelor.
Într-un comunicat de presă, Ministerul Afacerilor Externe informează
asupra eliminării în totalitate a taxelor consulare pentru înscrierea certificatelor
de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti pentru minorii până la 6
ani, dacă cererea se depune în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii la
autorităţile străine, precum şi pentru eliberarea titlurilor de călătorie pentru
minorii în vârstă de până la 6 ani.
În

prezent,

taxa

consulară

(care

include

înscrierea

şi

traducerea

certificatului italian, spre exemplu) este percepută astfel: pentru înscrierea
certificatului în termen de până la şase luni de la naştere – 125 euro, iar pentru
înscrierea certificatului la peste şase luni de la naştere – 170 euro. Pentru
efectuarea serviciului de înscriere şi/sau traducere în regim de urgenţă – 48 de
ore, se percep 15 euro taxa de urgenţă/serviciu, iar pentru titlul de călătorie se
plătește 65 de euro.
De asemenea, deputatul Mircea Dolha salută eliminarea taxei pentru
înregistrarea certificatelor de naştere şi reducerea altor câteva, însă reamintește
că sunt „aproape 50 de taxe consulare împovărătoare al căror cuantum trebuie
redus”.
Propunerea deputatului Aurelian Mihai este de modificare a Legii 198/2008
privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor
consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din
străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât pe lângă

certificatele de naştere care au obţinut gratuitate să existe gratuitate şi în cazul
certificatele de căsătorie.
În ceea ce priveşte extinderea Programului Prima Casă și pentru pentru
românii din străinătate, deputatul consideră că aceştia ar fi ajutați mai mult dacă
s-ar găsi soluţii pentru a li se oferi posibilitatea unor locuri de muncă, precum şi
a altor beneficii, pentru ca ei să se poată repatria. De asemenea, deputatul
subliniază importanţa discuțiilor purtate cu omologii din străinătate în vederea
găsirii soluțiilor pentru românii care migrează pentru ca aceştia să poată lucra în
străinătate și nu să apeleze la ajutoarele sociale.
Şedinţele

comisiei

au

continuat

cu

analiza

proiectelor/propunerilor

legislative aflate la comisie.
Situaţia

proiectelor/initiativelor

legislative

din

perioada

ianuarie

–

septembrie 2014, cu care comisia a fost sesizată pe fond şi în avizare arată de
asemenea stadiul iniţiativelor comisiei. Astfel dintre iniţiativele legislative trimise
comisiei spre dezbatere sau în avizare Propunerea legislativă pentru modificarea
Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, a fost deja adoptată în luna mai a.c, alte
propuneri legislative aflându-se la comisii sau deja pe ordinea de zi a plenului
Camerei Deputaţilor.
Dezbaterile cu privire la sesizările şi solicitările primite de comisie, precum
şi adresele trimise din partea comisiei au constituit următorul punct al ordinii de
zi.
Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie a înştiinţat comisia că solicitarea
domnului Igor Dolghier privind redobândirea cetăţeniei române a fost aprobată.
Iniţiativele legislative ale deputatului Ovidiu Raetchi au constituit alte
subiecte prezentate în cadrul comisiei.
Astfel, prin Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, deputatul Ovidiu Raeţchi urmăreşte aducerea
unor îmbunătăţiri în sistemul unitar de pensii publice. Motivarea deputatului
Raeţchi este aceea că prin plata retroactivă a contribuţiilor de asigurare socială,
s-ar putea sprijini acei oameni care mai au nevoie de o anumită perioadă de
timp (maxim 5 ani) pentru atingerea stagiului de cotizare minim sau complet.

Cea de a două iniţiativă prezentată se referă la instituirea de către statul
român a unor Centre Comunitare Româneşti în străinătate, în statele în care
sunt înregistraţi la misiunile diplomatice ale României cel puţin 5 000 de cetăţeni
români. Prin instituirea Centrelor Comunitare Româneşti se va putea aduce un
aport substanţial la păstrarea şi promovarea patrimoniului cultural şi istoric
naţional. De asemenea, activităţile cu caracter cultural, artistic şi eductiv
întreprinse în cadrul Centrelor Culturale Comunitare Româneşti, au rolul de a
intensifica sentimentul de coeziune şi relaţionare între membrii comunităţilor de
români.
Proiectul pentru modificarea şi completarea Legii 189/2000 privind
aprobarea
completarea

Ordonanţei

Guvernului

Decretului-lege

nr.105/1999

nr.118/1990

privind

pentru
acorarea

modificarea
unor

şi

drepturi

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere
de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare a fost un alt subiect prezentat în
cadrul şedinţei comisiei.

Joi, 16 octombrie 2014
Studiu individual

PREŞEDINTE,
Mircea Lubanovici

