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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 3 şi 5 martie 2015 

 
  La lucrările comisiei din ziua de 3 martie  2015 au participat 13 deputaţi 

din totalul de 18 membri: 

 

  Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – 

vicepreşedinte, Mircea-Titus Dobre (PSD) – vicepreşedinte, Mircea Dolha 

(PNL) – vicepreşedinte,  Mihai Deaconu (PP-DD), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-

Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Niculina Mocioi (PNL), Ninel Peia 

(PSD),Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan (PSD) şi Elena - Ramona 

Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

      Sorin Teju (PC-PLR) – secretar, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Adrian 

Mocanu (PSD), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD) şi Eugen Tomac (neafiliat). 

 

   Au participat în calitate de  invitaţi din partea Ministerului Afacerilor 

Externe domnul Radu Podgorean – secretar de stat şi domnul Pietro Pavoni – 

ministru consilier.   
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Marţi, 3 martie 2015 
 
         Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 3 martie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele Comisiei.  

După supunerea la vot a ordinii de zi, preşedintele Comisiei a prezentat 

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

sprijinul acordat românilor de pretutindeni (Plx268/2014), propunerea 

legislativă fiind retrimisă la comisiei. 

Proiectul de Lege 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.  

Retrimis la comisie în vederea găsirii unei surse de finanţare, deputatul 

Mircea Dobre, vicepreşedinte al comisiei propune membrilor comisiei 

înfiinţarea unei subcomisii pentru a găsi o soluţie reală prin dialogul ce 

urmează a fi iniţiat cu membri ai Guvernului, idee agreată şi de deputatul 

Ovidiu Iane, membru al Comisiei. 

Intervenţia deputatului Ion Stan a adus în atenţia membrilor comisiei 

faptul că rolul unei comisii nu este să stabilească sursa de finanţare. După 

cum a menţionat deputatul Stan, conform normelor de tehnică legislativă 

Biroul Permanent sesizează comisia pentru aviz sau raport, iar Guvernul a dat 

deja aviz negativ acestei iniţiative legislative.  

Deputatul Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei propune prelungirea 

termenului cu două săptămâni, iar deputatul Mario-Ernest Caloianu, 

vicepreşedinte al Comisiei fiind de acord cu prelungirea termenului consideră 

că prin dialog se poate da curs Guvernului de a-şi susţine motivaţia prelungirii 

termenului de raport pentru a găsi soluţia unui proiect susţinut de Guvern. 

Având în vedere faptul că propunerea legislativă este retrimisă la 

comisie în vederea găsirii unei surse de finanţare viabile, precum şi faptul că 



iniţiativa vizează problematici de interes pentru românii din străinătate, 

membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi a celor prezenţi 

trimiterea unei adrese către Biroul Permanent în vederea prelungirii cu două 

săptămâni a termenului de depunere al raportului suplimentar.  

De asemenea, membrii comisiei au hotărât trimiterea unei adrese în 

atenţia domnului Angel Tîlvăr, ministru delegat pentru relaţiile cu românii de 

peste hotare. Prin adresă se solicită sprijinul DPRRP în procesul de iniţiere a 

unui dialog cu reprezentanţi ai instituţiilor de specialitate în vederea 

identificării unei forme a proiectului de lege agreate de Guvern, astfel încât 

acesta să poată intra în procedura de vot a Parlamentului.  

 Şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia 

cetăţenilor români care lucrează în străinătate (PL x 60/2015). 

       Membrii comisiei au examinat proiectul de lege cu observaţii şi propuneri 

al Consiliului Legislativ, precum şi expunerea de motive. 

Proiectul de modificare şi completare a Legii nr.156/2000 vizează 

îmbunătăţirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii de mediere a forţei 

de muncă în străinătate, precum şi stabilirea unor măsuri de gestionare şi 

coordonare a mobilităţii forţei de muncă în străinătate şi de prevenire şi 

combatere a migraţiei ilegale. 

De asemenea, în cadrul dezbaterii, membrii comisiei au avut în vedere şi 

reglementările introduse, printre care: stabilirea domeniilor de aplicare a legii; 

definirea agentului de ocupare a forţei de muncă şi stabilirea clară a ariei de 

activitate; interzicerea perceperii de la solicitanţii locurilor de muncă atât a 

unor tarife de mediere, comisioane, garanţii sau orice alte taxe, inclusiv cele 

pentru transport; obligativitate încheierii şi în limba română a contractelor 

individuale de muncă; informarea cu privire la drepturile şi obligaţiile 

cetăţenilor români care lucrează în străinătate în baza contractului de 

mediere. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de 

voturi a acelor prezenţi avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

        Dezbaterea asupra Propunerii legislative pentru stimularea elitelor 

cercetării ştiinţifice (Pl x13/2015) l-a constituit următorul punct al ordinii de zi. 

        Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 



completările ulterioare, cu privire la Institutul de Studii şi Cercetări Avansate 

din România, completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi concesionarea unor suprafeţe 

de teren pentru o perioada de 49 de ani. 

       Membrii comisiei au examinat avizul Consiliului Legislativ, avizul 

Consiliului Economic şi Social care nu susţin propunerea legislativă, precum şi  

expunerea de motive. 

       În urma dezbaterilor, s-a hotărât cu majoritate de voturi (12 voturi 

pentru şi  1 abţinere) avizarea negativă a propunerii legislative. 

       Şedinţa comisiei a continuat cu informarea privind vizita de lucru 

efectuată de o delegaţie a comisiei în Regatul Spaniei în perioada               

21-25 februarie 2015. 

  Delegaţia parlamentară a Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării, din cadrul Camerei Deputaţilor a fost alcătuită din domnii 

deputaţi Mircea Dolha, vicepreşedinte, Mihai Deaconu, Mihai Aurelian şi Eugen 

Tomac, membri. 

          Vizita de lucru a avut drept scop intensificarea contactelor 

parlamentare bilaterale în contextul actual al problemelor cu care se confruntă 

comunitatea de români din Regatul Spaniei precum şi o serie de întrevederi cu 

membri ai conducerii Guvernului Comunităţii Madrid, o întrevedere la 

Consulatul României, pentru a interacţiona direct cu românii care solicită 

servicii consulare, precum şi cu reprezentanţi ai Institutului Cultural Român 

din Madrid, cu reprezentanţii presei de limbă română (medii locale şi 

corespondenţi) şi cu PS Timotei Lauran, Episcopul al Episcopiei Ortodoxe 

Române a Spaniei şi Portugaliei. 

   Programul vizitei a inclus întâlnirea delegaţiei parlamentare cu românii 

din Aganda del Rey, precum şi participarea delegaţiei la slujbele din localităţile 

Terrejon de Ardoz şi Leganes. 

         De asemenea, delegaţia parlamentară a avut întrevederi cu  personalul 

ambasadei din Madrid, misiune diplomatică condusă de Excelenţa Sa domnul 

Ion Vîlcu, ambasadorul României în Spania, precum şi întâlnirea la propunerea 

ambasadei române cu reprezentanţii mediului asociativ românesc din Spania, 

presa de limba română, cetăţeni români stabiliţi în Spania, întâlniri pe 

parcursul cărora s-au adus în discuţie o serie de subiecte de interes pentru 

comunităţile româneşti. 



  În cadrul întrevederii delegaţiei parlamentare române cu directorul 

Departamentului pentru imigraţie din Comunitatea Madrid, dl Gonzalo Ortiz, şi 

doamna Anca Moldovan, consultant în Departamentul pentru Familie şi Afaceri 

Sociale din Comunitatea Madrid s-a avut în vedere prezenţa românească în 

zona Madrid, modul de colaborare între administraţia din Comunitatea Madrid 

şi mediul asociativ românesc şi s-a menţionat faptul că pentru proiectele 

destinate integrării şi pentru colaborarea cu populaţia imigrantă, Comunitatea 

Madrid are la dispoziţie un buget destinat pentru anul 2015. 

  Vizita de lucru a delegaţiei parlamentare a continuat la Congresul 

Deputaţilor, unde, în cadrul Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială, al 

cărui preşedinte este domnul deputat Eugenio Aspiroz Villar, au fost abordate 

subiecte de interes pentru cetăţenii români prezenţi în Spania precum efectele 

restrângerii accesului pe piaţa muncii din Spania, efecte coroborate cu 

existenţa crizei economice din peninsulă ce au condus la pierderea locurilor de 

muncă pentru numeroşi cetăţeni români. 

 Alte teme de dezbatere au făcut referire la permisul de muncă şi 

rezidenţă, cu referiri la formatul neadecvat al documentului, lipsa elementelor 

de siguranţă, a fotografiei şi semnăturii posesorului. De asemenea, a fost 

abordată problematica dublei cetăţenii, la rugămintea cetăţenilor români, care 

au solicitat implicarea oficialilor români şi deschiderea unui dialog în vederea 

unei posibile reglementări în materie. 

Vizita de lucru a delegaţiei parlamentare s-a încheiat cu întrevederea cu 

P.S. Episcopul Timotei la sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi 

Portugaliei. Cu ocazia dialogului avut cu Preasfinţitul Timotei Lauran, Episcop 

al Episcopiei române din Spania şi Portugalia, s-a discutat atât despre situaţia 

comunităţii de români din Spania, cât şi despre implicarea bisericilor ortodoxe 

din  Spania în sprijinirea acesteia, dar şi despre proiectele Bisericii Ortodoxe 

din România pentru parohiile din Spania. Printre subiectele evocate a fost şi 

situaţia şcolilor de limbă română din weekend din cadrul parohiilor ortodoxe 

din Spania, ca factor de păstrarea identităţii culturale româneşti. Preasfinţitul 

Timotei Lauran a propus găsirea unor soluţii practice de sprijinire a 

profesorilor care predau în cadrul acestor şcoli, în sensul dobândirii unui statut 

profesional recunoscut de către statul român. De asemenea, s-a discutat 

despre construcţia Catedralei ortodoxe româneşti de la Madrid, precum şi 

despre recunoaşterea statutului Bisericii Ortodoxe româneşti din Spania. 



 În intervenţia sa, deputatul Aurelian Mihai a menţionat că printre 

problemele întâmpinate de cei care au încă de suferit în urma moratoriului din 

perioada 2011-2013, când dreptul la muncă le-a fost suspendat, cei mai 

afectaţi au fost românii care nu doar că şi-au pierdut locul de muncă, dar au 

ajuns să îşi piardă locuinţele, să figureze în Biroul de credite, nereuşind să 

achite creditele pentru casă sau de nevoi personale. Totodată, deputatul 

Aurelian Mihai a subliniat faptul că trebuie soluţionată cât mai repede 

problema formatului permiselor de muncă şi de rezidenţă.  

 Urmare a semnalelor primite din Ucraina, membrii Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării au hotărât efectuarea în 

perioada imediat următoare a unei deplasări la Kiev. 

 La finalul şedinţei, preşedintele Mircea Lubanovici a adus la cunoştinţă 

membrilor Comisiei faptul că în perioada 8-13 martie a.c. urmează să 

efectueze o vizită oficială în Canada, la Ottawa şi Toronto, împreună cu o 

delegaţie parlamentară condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul 

Valeriu Zgonea. Acţiunea are caracter de reciprocitate, ca răspuns la vizita 

oficială pe care domnul Andrew Scheer, preşedintele Camerei Comunelor din 

Canada, a efectuat-o în România, în luna mai 2012. 

 În acest context, la propunerea şi cu votul unanim al membrilor 

Comisiei, respectând dispoziţiile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

şedinţele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, din 

10 şi 12 martie, urmează a fi conduse de către deputatul Mario-Ernest 

Caloianu, vicepreşedinte al Comisiei. 

 

 

Joi, 5  martie 2015 

 

Studiu individual asupra metodologiei organizării procesului de desemnare a 

delegaţilor pentru primul Congres al românilor de pretutindeni, punct care se 

va afla pe ordinea de zi din săptămâna 9-12 martie 2015. 

 

 

 
    PREŞEDINTE, 

     Mircea Lubanovici 


