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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 30 şi 31 ianuarie 2017

La lucrările comisiei din ziua de 31 ianuarie 2017 au participat
9 deputaţi din totalul de 14 membri:
Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie (USR)
– vicepreşedinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Sebastian Valentin
Nicolae Radu (PSD) – secretar, Doru Petrişor Coliu (PMP), Costel Lupaşcu
(PSD), Radu-Adrian Pau (PSD), Vasile Alin Văcaru (PSD) şi Alexandru Mihai
Voicu (PNL).
Au absentat:
Sorin Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte, Tudor Rareş Pop (USR) –
secretar, Angelica Fădor (PNL), Gheorghe-Eugen Nicolăescu (PNL) şi MarilenGabriel Pirtea (PNL).

Luni, 30 ianuarie 2017
Studiu individual.

Marţi, 31 ianuarie 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 31 ianuarie 2017, fiind condusă de domnul
deputat Constantin Codreanu, preşedintele Comisiei.
După supunerea la vot a ordinii de zi, domnul deputat Constantin
Codreanu, a dat cuvântul domnului Matei Dobrovie, vicepreşedinte al
Comisiei care a adus în atenţie gravele încălcări ale libertăţii presei din
Republica Moldova.
Deputatul Matei Dobrovie a adus în atenţie faptul că jurnaliștii de la
Centrul de Investigaţii Jurnalistice și Ziarul de Gardă, din Republica Moldova,
sunt insultaţi și hărţuiţi de autorităţi pentru că îndrăznesc să scrie despre
averile nejustificate ale unor demnitari şi funcţionari publici. Sub pretextul
secretului datelor personale, jurnaliștilor de investigaţie li se refuză accesul la
informaţii, fiind citaţi la poliţie și procuratură pentru declaraţii și audieri. Cel
mai alarmant caz este cel al jurnalistei Mariana Raţă de la Centrul pentru
Investigaţii Jurnalistice care a fost audiată la Procuratură, în cadrul unui
proces penal, deschis pe baza cererii fostului comisar al municipiului
Chișinău, Vladimir Botnari.
Deputatul Dobrovie a mai menţionat că mass-media din Republica
Moldova este sub influenţa din Federaţiei Ruse. În ceea ce priveşte populaţia
din Republica Moldova, aceasta este supusă unui proces de dezinformare
locală și propagandă rusească.
Ceea ce a propus deputatul Matei Dobrovie a fost ca România a aibă
prezenţă mediatică mai multă şi implicare la nivel de solidaritate cu presa din
Republica Moldova.
După cum a menţionat domnul Matei Dobrovie, România ar trebui să
investească în organisme de presă în limba română.

A fost de asemenea amintit proiectul Consiliului Consultativ Massmedia România - Republica Moldova, o iniţiativă bună, dar abandonată de
Departamentul pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni. Deputatul Matei
Dobrovie a mai precizat faptul că trebuie reluat acest proiect.
Şedinţa Comisiei a continuat cu discuţiile cu privire la organizarea
Congresului Românilor de Pretutindeni.
În cadrul discuţiilor s-a făcut o scurtă prezentare a organizării primei
ediţii a Congresului Românilor de Pretutindeni conform Legii nr. 299/2007,
precum şi a modului de alegere a reprezentanţilor Consiliului.
A fost prezentată de asemenea metodologia pe baza căreia a fost
organizat Congresul Românilor de Pretutindeni.
Faţă de cele relatate, membrii Comisiei au propus continuarea
dezbaterilor pe aceasta temă în următoarea şedinţă a Comisiei.
De asemenea, membrii Comisiei au propus solicitarea unui raport
domnului Marius Livanu, preşedintele Consiliului Românilor de Pretutindeni,
pentru perioada iunie 2016 – ianuarie 2017.
Discuţiile asupra punctului de vedere oferit de Ministerul Afacerilor
Interne cu privire la dosarul ”cetăţenia română” - urmare a discuţiilor care au
avut loc în cadrul şedinţei Comisiei din data de 25 ianuarie 2017, referitoare
la unele aspecte privind interpretarea şi aplicarea unor prevederi cu caracter
special ale Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) comunică faptul
că, situaţia este cunoscută la nivelul structurilor componente ale MAI, fiind
generată de interpretările diferite al prevederilor art.9 din Legea nr.21/1991.
Punctul de vede al MAI pentru a remedia această situaţie este de a
modifica Legea nr. 21/1991 pentru reglementarea cu claritate a condiţiilor pe
care trebuie să le îndeplinească persoanele care au dobândit cetăţenia
română, ca efect al filaţiei, pentru a dovedi această calitate în raport cu
vârsta avută la data la care părintele/părinţii acestora au dobândit cetăţenia
română (minor/major).

După cum a mai precizat Ministerul Afacerilor Interne, această soluţia a
fost convenită şi în cadrul reuniunilor interinstituţionale pe această temă, la
care

au

participat

reprezentanţi

ai

Ministerului

Afacerilor

Interne,

ai

Ministerului Justiţiei şi ai Ministerului Afacerilor Externe.
Faţă de cele relatate, membrii Comisiei au hotărât invitarea la
următoare şedinţă a Comisiei a domnului Florin Iordache, ministru al Justiţiei
şi a doamnei Iulia Mălina Ciobanu, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru
Cetăţenie.
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va
continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul
instituţiilor de resort.
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