Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru comunităţile de români
din afara graniţelor ţării

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 iunie 2014

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 24, 25 şi 26 iunie 2014
La lucrările comisiei din ziua de 24 iunie 2014 au participat
13 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), OvidiuCristian 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) şi Adrian Mocanu (PSD)

Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor
ţării din ziua de 24 iunie 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 pentru modificarea şi completarea art.17 şi 35 din Legea
nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
(Plx 326/2014).
Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării,
expunerea de motive şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al
Consiliului Legislativ.
În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (10 voturi pentru,
2 împotrivă şi 1 abţinere), membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a
proiectului de lege.
Domnul deputat Ion Stan avizează favorabil cu menţiunea respectării
observaţiilor Consiliului Legislativ referitor la reformularea unor sintagme,
precum şi corelarea expunerii de motive cu nivelul actului prin care urmează
să fie implementate măsurile dorite.
Dezbaterea asupra regulamentului de funcţionare al Comisiei pentru
comunităţile de români din afara graniţelor ţării a fost următorul punct al
ordinii de zi.
Prin regulament se stabilesc reguli cu privire la organizarea şi
funcţionarea Comisiei, în limitele şi cu respectarea Regulamentului Camerei
Deputaţilor şi a altor dispoziţii legale.
Elaborat pe articole, regulamentul comisiei cuprinde domeniile în care
îşi desfăşoară activitatea comisia, conducerea comisiei şi atribuţiile, modul
de desfăşurare a lucrărilor şi şedinţelor comisiei, procedura de examinare şi
avizare a proiectelor de legi şi a iniţiativelor legislative, precum şi sancţiuni.
Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au hotărât adoptarea
prezentului regulament.

Având în vedere specificul activităţii Comisiei, precum şi problemele cu
care se confruntă comunităţile de români din afara graniţelor ţării, membrii
comisiei au hotărât trimiterea unor adrese autorităţilor abilitate prin care se
solicită punerea la dispoziţie lunar sau săptămânal a unui buletin informativ,
în vederea monitorizării problemelor comunităţilor de români.
Urmare a întâlnirii membrilor comisiei cu domnul Eugen Popescu în
data de 17 iunie, în care au fost prezentate rezoluţiile aprobate şi semnate în
cadrul Forumului Comunităţii Româneşti din Sudul Basarabiei, ce s-a
desfăşurat la Ismail în data de 15 iunie 2014, membrii comisiei au hotărât
trimiterea textului rezoluţiilor către instituţiile abilitate din România în
vederea cunoaşterii şi sprijinirii acestora.
Elementele strategiei de comunicare au fost un alt punct dezbătut în
cadrul comisiei, ţinând cont de diversitatea temelor asociate diasporei.
Astfel, discursul anti-romanesc din unele state Occidentale, agresiunile
anti-romaneşti din Italia, Franţa, Marea Britanie, problemele românilor din
Moldova, Ucraina şi Serbia au determinat membrii comisiei de a propune
realizarea unei strategii media.
În acest context, au fost aduse în atenţia membrilor comisiei de către
domnul deputat Ovidiu Raeţchi o serie de principii care stau la baza unei
astfel de strategii.
Şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterile privind sesizările şi
solicitările primite de comisie, precum şi adresele trimise din partea comisiei.
Astfel, a fost adus în atenţia membrilor comisiei răspunsul Autorităţii
Naţionale pentru Cetăţenie trimis doamnei Corceag Aliona cu privire la
stadiul soluţionării cererii de redobândire a cetăţeniei române. Această
cerere este în curs de soluţionare.
La lucrările comisiei din ziua de 25 iunie 2014 au participat
12 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), OvidiuCristian Iane (PSD), 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), Aurelian Mihai (neafiliat) şi
Adrian Mocanu (PSD).

Joi, 26 iunie 2014

Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor.

PREŞEDINTE,
Mircea Lubanovici

