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PROCES-VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 14, 15 şi 16 februarie 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 14, 15 şi 16 februarie 2017

La lucrările comisiei din ziua de 14 februarie 2017 au
participat 14 deputaţi din totalul de 15 membri:
Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie
(USR) – vicepreşedinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Sorin
Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte, Sebastian Valentin Nicolae Radu
(PSD) – secretar, Anton Anton (ALDE), Doru Petrişor Coliu (PMP),
Angelica

Fădor

(PNL),

Costel

Lupaşcu

(PSD),

Gheorghe-Eugen

Nicolăescu (PNL), Radu-Adrian Pau (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea
(PNL), Vasile Alin Văcaru (PSD) şi Alexandru Mihai Voicu (PNL).
Au absentat:
Tudor Rareş Pop (USR) – secretar.

Marţi, 14 februarie 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 14 februarie 2017, fiind condusă
de domnul deputat Constantin Codreanu, preşedintele Comisiei.
După supunerea la vot a ordinii de zi, domnul deputat
Constantin Codreanu, a continuat cu discuţiile cu privire la Dosarul
„Cetăţenia română”.
În cadrul discuţiilor, deputatul Constantin Codreanu a prezentat
pe scurt demersurile întreprinse de Comisie în vederea soluţionării pe
cale administrativă a situaţiilor în cazul minorilor care nu au figurat în
dosarul cetăţeniei române a părinţilor, amintind aici adresele trimise în
atenţia instituţiilor de resort.
Astfel, în urma şedinţei din data de 02 februarie a.c., la care a
participat în calitate de invitat şi doamna Iulia Mălina Ciobanu,
preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, a fost transmisă o
adresă în atenţia Ministrului Justiţiei, în care se solicita transmiterea
unei propuneri de modificare a Legii nr. 21/1991, art. 9, care să
permită soluţionarea mai sus menţionată.
Domnul preşedinte a menţionat că solicitarea este în curs de
soluţionare, urmând a contacta instituţiile de resort pentru a se putea
vedea stadiul solicitării.
Şedinţa Comisiei a continuat cu cazul Revista „Limba Română”
din Republica Moldova.
Domnul preşedinte Constantin Codreanu a dat cuvântul domnului
Matei Dobrovie, vicepreşedinte al Comisiei, care a adus în atenţia
membrilor Comisiei situaţia cazului Revistei „Limba Română” din
Republica Moldova.
După cum a menţionat deputatul Matei Dobrovie, Revista „Limba
Română” contribuie la revigorarea limbii române, la repunerea în
circuit a valorilor culturale româneşti. Această Revistă este destinată
şi comunităţilor româneşti din alte ţări.

Prin Departamentul Politici pentru Românii de Pretutindeni,
Revista a obţinut un proiect de finanţare.
Între timp, Revista „Limba Română” din Republica Moldova a
primit o notificare din partea Departamentului Politici pentru Relaţia cu
Românii de Pretutindeni, prin care se solicită restituirea în contul MAEDPRRP, a avansului plătit de Revista „Limba Română”.
În acest context, deputatul Matei Dobrovie atrage atenţia asupra
faptului că, această Revistă nu mai poate edita şi riscă să intre în
faliment.
După

cum

a

precizat

domnul

deputat

Matei

Dobrovie,

actualmente Revista apare on-line şi nu pe format de hârtie.
De asemenea, a adus în atenţia membrilor Comisiei modul
defectuos de comunicare, precum şi gestionarea defectuoasă în
relaţiile cu beneficiarul, menţionând faptul că beneficiarul este pus în
situaţia să găsească resurse.
De asemenea, deputatul Matei Dobrovie a propus găsirea unor
soluţii, respectiv, să fie propusă de către Ministerul Românilor de
Pretutindeni o procedură de lucru, o finanţare corectă si continuă a
proiectelor pe care la are.
În acest context, membrii Comisiei au hotărât să o invite în
cadrul unei ședinţe a Comisiei pe doamna Andreea Păstârnac, Ministru
pentru Românii de Pretutindeni.
Dezbaterea asupra Proiectului de Lege pentru stabilirea de
măsuri privind emiterea şi eliberarea cu celeritate a unor documente
cetăţenilor

români

cu

domiciliul

sau

reşedinţa

în

străinătate

(PLx40/2017), a constituit următorul punct al ordinii de zi.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, instituirea
unor măsuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor
documente

cetăţenilor

români

cu

domiciliul

sau

reşedinţa

în

străinătate.
Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă
avizării, expunerea de motive, avizul favorabil cu observaţii şi

propuneri al Consiliului Legislativ precum şi punctul de vedere al
Guvernului care nu susţine iniţiativa legislativă.
Având în vedere modificările legislative apărute, respectiv
eliminarea taxelor consulare, membrii Comisiei au hotărât trimiterea
unei adrese Biroului Permanent prin care se solicită prelungirea
termenului de depunere a amendamentelor la Proiectul de Lege pentru
stabilirea de măsuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a
unor documente cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în
străinătate (PLx40).
Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara
graniţelor ţării a continuat cu informarea membrilor Comisiei cu privire
la vizita unei delegaţii a Comisiei în Republica Serbia, în perioada 22 –
24 februarie a.c.
Din delegaţie fac parte următorii deputaţi: Constantin Codreanu–
preşedinte

şi

conducătorul

delegaţiei,

Matei

Adrian

Dobrovie

–

vicepreşedinte, Nicolae Sebastian Valentin Radu– secretar şi Marilen
Gabriel Pirtea - membru.
Pe agenda delegaţiei se află o serie de întrevederi. Dintre
acestea amintim întrevederile cu membrii Comisiei pentru diasporă şi
sârbii din regiune, din Adunarea Naţională a Republicii Serbia şi cu
conducerea Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române,
întrevederi cu conducerea Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale
Române şi cu preotul Boian Alexandrovici, protopop, cu participarea
reprezentanţilor Protopopiatului, precum şi convorbiri cu autorităţile
locale şi cu reprezentanţi ai minorităţii române, reprezentanţi/lideri ai
etnicilor români din Serbia.
La secţiunea Diverse, domnul preşedinte Constantin Codreanu a
adus în atenţia membrilor Comisiei adresa înaintată Comisiei de către
doamna Andreea Păstârnac, Ministru pentru Românii de Pretutindeni,
prin care propunea organizarea Comitetului interministerial pentru
românii de pretutindeni, în vederea coordonării colaborării dintre MpRP
şi celelalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi
autorităţile publice, în data de 23 februarie a.c. Principala temă de
discuţie fiind coordonarea interinstituţională în elaborarea strategiei
naţionale privind românii de pretutindeni în perioada 2017-2020.

În acest context, doamna Ministru Andreea Păstârnac invită un
reprezentat al Comisiei.
Membrii Comisiei au hotărât ca din partea Comisiei să participe,
domnul deputat Doru-Petrişor Coliu.
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
va continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu
sprijinul instituţiilor de resort.
Miercuri, 15 februarie şi Joi, 16 februarie 2017

Studiu individual.
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