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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 9,10 şi 11 decembrie 2014

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9,10 şi 11 decembrie 2014

La lucrările comisiei din ziua de 9 şi 10 decembrie 2014 au participat
15 deputaţi din totalul de 18 membri:

Mircea Lubanovici (PDL) – preşedinte, Mario-Ernest Caloianu (PSD) –
vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte, Aurelian Mihai (neafiliat),
Sorin Teju (PC-PLR) – secretar, Mihai Deaconu (PP-DD),

Mihai Bogdan

Diaconu (neafiliat), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Niculina
Mocioi (PDL), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ninel Peia (PSD), Ovidiu
Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan (PSD), şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL).

A absentat:
Mircea-Titus Dobre (PSD) – vicepreşedinte, Eugen Tomac (neafiliat) şi
Adrian Mocanu (PSD)

Marţi, 9 decembrie şi Miercuri, 10 decembrie 2014
Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
din ziua de 9 decembrie 2014 a fost condusă de domnul deputat Mircea
Lubanovici, preşedintele Comisiei.
După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, preşedintele
Comisiei a prezentat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (PL x 540/2014), iniţiatori
fiind Cristina-Ancuţa Pogora-deputat PNL, Dan Ştefan Motreanu-deputat PNL
şi Ben-Oni Ardelean – senator PNL.
Propunerea legislativă care are ca obiect de reglementare completarea
art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat,
alin.(61), cu următorul cuprins:
„(61) – În situaţii temeinic justificate, pentru minorii cetăţeni români
aflaţii în străinătate sub formă de protecţie specială dispusă de autorităţile
locale competente, misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale
României pot înscrie, cu titlu gratuit, certificatele de stare civilă străine ale
acestor copii în registrele de stare civilă române, la solicitarea autorităţilor
străine competente sau, după caz, a autorităţilor române cu atribuţii în
materie de protecţie a copiilor, în scopul reglementării situaţiei juridice a
minorilor.”
În

urma

dezbaterilor,

membrii

comisiei

prezenţi

au

hotărât

cu

unanimitate de voturi avizarea favorabilă a propunerii legislative.
Şedinţele comisiei au continuat cu informarea deputatului Mircea
Lubanovici cu privire la procedurile de natură tehnică privind modalitatea
depunerii amendamentelor la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015 şi
proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2015.
Informarea asupra solicitării deputatului Aurelian Mihai de a demisiona
din funcţia de secretar al Comisiei pentru comunităţile de români din afara
graniţelor ţării, urmând ca acesta să activeze în continuare ca membru al
comisiei l-a constituit următorul punct al ordinii de zi.

Urmărind intensificarea contactelor parlamentare bilaterale în contextul
actual al problemelor cu care se confruntă comunitatea de români din Regatul
Spaniei, membrii comisiei au hotărât organizarea unei vizite de lucru în
Regatul Spaniei în luna februarie a anului următor.
Tematica discuţiilor va avea în vedere promovarea culturii şi civilizaţiei
naţionale în ţara gazdă, înfiinţarea de şcoli de limbă română, precum şi
găsirea unor soluţii pentru extinderea reţelei de corespondenţi spre o mai
bună reflectare a evoluţiilor din interiorul comunităţilor de români şi
recunoaşterea eforturilor lor de păstrare a identităţii româneşti care merită
aduse în prim-planul realităţii româneşti. De asemenea, misiunea bisericii
peste hotare şi implicarea bisericii în procesul de educaţie al elevilor români
prin şcolile de sfârşit de săptămână, precum şi

posibilitatea înfiinţării de

cimitire româneşti în diasporă, pentru familiile de români care nu se mai
repatriază, constituie subiecte ce urmează a fi abordate de către membrii
delegaţiei.
Din delegaţie urmează să facă parte domnii deputaţi Mircea Lubanovici
(PDL) - preşedinte, Mario-Ernest Caloianu (PSD) - vicepreşedinte, Mircea
Dolha (PNL) - vicepreşedinte,

Mihai Deaconu (PP-DD) şi Aurelian Mihai

(neafiliat).
Dintre aceştia domnul deputat Mario-Ernest Caloianu a fost mandatat
pentru a perfecta programul deplasării în colaborare cu Ambasada României.
În cadrul dezbaterilor s-au adus în atenţie şi alegerile locale din Spania,
din luna mai a anului viitor 2015, pentru care românii din Spania care doresc
să îşi exprime dreptul de vot conferit de statutul de cetăţean european
rezident într-un alt stat membru al Uniunii, au fost invitaţi de autorităţile
spaniole să se înscrie în registrul electoral, la primăriile localităţilor unde
trăiesc, până la 30 decembrie. Estimativ, peste 150 de mii de români, din cei
aproximativ 400 de mii de străini cu drept de vot din regiunea Madrid, ar
putea vota la alegerile locale din mai 2015.
Expoziţia copiilor români din diasporă, proiect realizat de Institutul
Cultural Român, prin Direcţia Românii din Afara Graniţelor şi Limba Română,
în colaborare cu Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor
ţării din Camera Deputaţilor a fost un alt punct adus în dezbatere.
În cadrul proiectului ”Ţara din suflet – Patria Română”, copiii români din
diaspora, cu vârste cuprinse între 7 şi 16 ani, şi-au exprimat dorul de casă şi

aprecierea faţă de România într-o serie de picturi şi desene care au fost
expuse în perioada 8-10 decembrie a.c., la Palatul Parlamentului.
Având în vedere atribuţiile comisiei, membrii acesteia au hotărât
continuarea dezbaterilor într-o şedinţă viitoare, Comisia urmând a adopta o
hotărâre prin care Concursul de desene / pictură ”Ţara din suflet – Patria
Română”, care face parte din cadrul Strategiei Comisiei privind revitalizarea
relaţiilor românilor de pretutindeni cu ţara, să fie organizat anual.

Joi, 11 decembrie 2014

Studiu individual

PREŞEDINTE,
Mircea Lubanovici

