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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 28 aprilie şi 30 aprilie 2015 

 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 28 aprilie şi 30 aprilie 2015 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 28 aprilie 2015 au participat                   

16 deputaţi din totalul de 19 membri: 

 

        Gabriel-Valentin Boboc – vicepreşedinte,  Mario-Ernest Caloianu (PSD) 

– vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte,  Mihai Deaconu (DP) - 

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

Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), 

Aurelian Mihai (PNL), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Niculina Mocioi 

(PNL), Ninel Peia (PSD), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (DP)  şi Elena - 

Ramona Uioreanu (PNL). 

 

 

Au absentat: 

      Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte,  Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL) şi 

Adrian Mocanu (PSD).  
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Au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului Afacerilor Externe 

domnul Sebastian Ioan Hotca - secretar de stat DPRRP şi domnul Pietro Pavoni 

– ministru consilier, iar din partea Ministerului Finanţelor Publice – doamna 

Mariana Dudaş, consilier. 

 

                           

Marţi, 28 aprilie 2015 

 

 

     Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 28 aprilie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea Dolha, 

vicepreşedinte.  

       După supunerea la vot şi aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de 

zi, şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterea în şedinţă comună a Propunerii 

legislative privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate 

(Pl x 301/2015), Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării şi Comisia pentru politică externă fiind sesizate în fond. 

         Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

legal pentru înfiinţarea unor Centre Comunitare Româneşti în străinătate, în 

scopul promovării culturii, istoriei, tradiţiilor româneşti, precum şi în scopul 

păstrării identităţii lingvistice şi întăririi coeziunii în comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării. 

        Membrii comisiilor reunite au examinat propunerea legislativă cu 

observaţiile şi propunerile Consiliului Legislativ, avizele Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret sport, Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de 

informare în masă, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, precum şi  

expunerea de motive. 

       Domnul deputat László BORBÉLY, preşedintele Comisiei pentru politică 

externă a apreciat importanţa propunerii legislative şi a dat cuvântul 

reprezentantului Guvernului. 

 

 



Secretarul de stat Sebastian Hotca, reprezentant al Departamentului 

Politici Pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (DPRRP) a motivat punctul 

de vedere negativ al Guvernului în ceea ce priveşte instituirea Centrelor 

Comunitare Româneşti în străinătate subliniind faptul că implementarea 

proiectului presupune costuri majore care nu au fost estimate şi costuri 

administrative care nu pot fi suportate şi susţinute din bugetul Ministerului 

Afacerilor Externe alocat DPRRP.  

        De asemenea, secretarul de stat a precizat că măsurile urmărite prin 

propunerea legislativă se suprapun pe direcţiile de acţiune ale DPRRP, care 

derulează în prezent cinci programe de finanţare, iar scopul acestora ar putea 

fi îndeplinit prin alte instituţii, respectiv Institutul Cultural Român şi Institutul 

Limbii Române. 

        În intervenţia sa, deputatul Aurelian Mihai, membru al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi unul dintre iniţiatori, a  

reiterat necesitatea creării centrelor româneşti unde există comunităţi mari de 

români, atât în cadrul UE, cât şi în cadrul comunităţilor istorice, aceste centre 

urmând a îndeplini roluri care în prezent nu sunt îndeplinite de alte instituţii 

ale statului român. 

Doamna deputat Gabriela Lola Anghel, membru al Comisiei pentru 

politică externă şi-a manifestat interesul faţă de posibilităţile de continuitate a  

proiectelor finanţate de DPRRP.  

 Astfel, doamna deputat Anghel a dorit să ştie în ce măsură respectarea 

destinaţiei fondurilor alocate prin proiecte este verificată, totodată menţionând 

faptul că, în opinia sa, pentru continuitatea proiectelor şi maximizarea 

efectelor scontate, bugetele multianuale ar fi o soluţie. 

Secretarul de stat Sebastian Hotca a apreciat continuitatea proiectelor 

ca pozitivă, şi a menţionat că un proiect este cu atât mai eligibil, cu cât îşi va 

continua activitatea. De asemenea, a asigurat că proiectele care sunt finanţate 

prin DPRRP beneficiază de o atentă monitorizare, etapa de implementare fiind 

foarte importantă, iar acest lucru “se realizează şi se concretizează în baza 

unui raport care este încheiat de către angajaţii DPRRP”.        

În privinţa Centrelor Comunitare Româneşti deputatul Ion Stan, 

membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a 

precizat că ideea constituirii acestor centre s-a conturat în urma discuţiilor 

purtate cu românii din străinătate”, ajungându-se la concluzia că este nevoie 



de o formă instituţională la nivelul fiecărei ambasade de pe teritoriul ţărilor în 

care există comunităţile româneşti pentru a putea avea o legătură mult mai 

strânsă cu MAE, respectiv cu DPRRP şi nu numai, aducând în atenţie existenţa 

în România a 17 instituţii care primesc buget pentru a rezolva problematica 

românilor de pretutindeni, aceste instituţii fiind reunite în cadrul Consiliului 

Interinstituţional. 

Domnul deputat Laszlo Borbely, preşedintele Comisiei pentru politică 

externă a menţionat că iniţiativa este bună, dar trebuie detaliată pentru ca 

elementele care ţin de funcţionarea centrelor comunitare să fie clar stabilite, 

fiind necesară o concepţie coerentă a proiectului.  

Astfel, domnul deputat Borbely, considerând că iniţiativa legislativă 

necesită a fi îmbunătăţită, a propus membrilor Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării să poarte discuţii cu Secretariatul de stat, să 

fie depuse amendamente. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât revizuirea 

proiectului de lege şi consultarea, săptămâna viitoare, cu reprezentanţii 

Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni pentru a 

stabili o formulare fezabilă a iniţiativei. 

Dezbaterea asupra Metodologiei privind organizarea procesului de 

desemnare a delegaţilor pentru primul Congres al românilor de pretutindeni          

a constituit următorul punct al ordinii de zi.  

În urma discuţiilor purtate, membrii comisiei au hotărât continuarea 

dezbaterilor la următoarea şedinţă. 

Situaţia iniţiativei votului prin corespondenţă l-a constituit următorul 

punct al ordinii de zi. 

Prin acest proiect se instituie un mecanism coerent de gestionare şi 

validare a voturilor exprimate prin corespondenţă, având în prim plan 

Autoritatea Electorală Permanentă, instituţie independentă, aflată sub 

controlul Parlamentului. 

Prin exemple de succes privind votul prin corespondenţă, în ţări precum 

Marea Britanie, Belgia, Italia, Germania sau Spania, în care votul prin 

corespondenţă funcţionează de mulţi ani, iniţiatorii demonstrează avantajele 

acestui mod de exprimare a votului prin corespondenţă.  

Lucrările Comisiei au continuat cu prezentarea solicitării primite din 

partea Platformei Unioniste Acţiunea 2012. 



Prin petiţia înaintată Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării, Preşedintele Platformei Unioniste Acţiunea 2012, domnul 

George Simion reclamă faptul că prin modificările de procedură, care se aplică 

începând cu data de 1.10.2014, şi care impun obligativitatea prezenţei 

personale a fiecărui petent la sediul secţiei consulare în a cărei circumscripţie 

îşi are domiciliul sau reşedinţa, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) 

nu recunoaşte, şi încalcă, dreptul persoanelor cărora li s-a aprobat cererea de 

redobândire a cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinătate de 

a formula cereri şi de a primi răspunsul privind data la care au fost 

programaţi în vederea depunerii jurământului de credinţă la sediul ANC din 

Bucureşti. 

De asemenea, domnul George Simion precizează că nu există nici o 

dispoziţie legală care ar permite ANC să oblige petentul să se prezinte 

personal în faţa secţiilor consulare în vederea programării la depunerea 

jurământului la sediul ANC şi informează asupra faptului că până la 1.10.2014 

programarea/reprogramarea la jurământ se realiza direct în faţa ANC, prin 

cereri care erau formulate fie direct de către petent, fie, de cele mai multe 

ori, prin intermediul unui reprezentant ales. 

În petiţia transmisă Comisiei este expusă situaţia actuală cu care se 

confruntă cetăţenii ucraineni de naţionalitate română care în contextul 

conflictului armat din Ucraina, deşi şi-au stabilit adrese pentru comunicare la 

„domiciliul ales” în România, sunt condiţionaţi să se prezinte personal la 

sediile Consulatelor României din Ucraina – Cernăuţi, Kiev şi Odessa în 

vederea solicitării programării depunerii jurământului la sediul ANC din 

Bucureşti. Măsura este considerată abuzivă cu atât mai mult cu cât la aceste 

consulate au existat situaţii în care după interviul cu reprezentanţii secţiilor 

consulare a fost refuzată programarea depunerii jurământului, precum şi 

cazuri în care a fost dispusă chiar încetarea efectelor Ordinului Preşedintelui 

ANC. 

În urma analizei solicitării, membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării au hotărât trimiterea unei adrese Autorităţii 

Naţionale pentru Cetăţenie. 

Petiţia domnului Căminişteanu Constantin a fost un alt punct adus în 

dezbatere. Excedând competenţelor membrilor comisiei, s-a hotărât 

trimiterea unei adrese Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 



Persoanelor Vârstnice în vederea verificării şi găsirii unei modalităţi de 

soluţionare a aspectelor semnalate de petent.  

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problemelor românilor de pretutindeni cu sprijinul 

autorităţilor de resort. 

 

 

 

 

 

Joi, 30  aprilie 2015 

 

 

Studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 

 

 

 

 

 VICEPREŞEDINTE, 

Mircea DOLHA 
 


