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

PROCES-VERBAL
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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de
28, 29 şi 30 martie 2017
La lucrările comisiei din ziua de 28 martie 2017 au participat
12 deputaţi din totalul de 15 membri:
Matei Adrian Dobrovie (USR) – vicepreşedinte, Nicolae Velcea
(PSD) – vicepreşedinte, Sorin Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte,
Tudor Rareş Pop (USR) – secretar, Sebastian Valentin Nicolae Radu
(PSD) – secretar, Anton Anton (ALDE), Angelica Fădor (PNL), Costel
Lupaşcu (PSD), Radu-Adrian Pau (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL),
Vasile Alin Văcaru (PSD) şi Alexandru Mihai Voicu (PNL).
Au absentat:
Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Doru Petrişor Coliu
(PMP) şi Gheorghe-Eugen Nicolăescu (PNL).

Marţi, 28 martie 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 28 martie 2017, fiind condusă de
domnul deputat Matei Adrian Dobrovie, vicepreşedinte al Comisiei.
După supunerea la vot a ordinii de zi, şedinţa Comisiei a
continuat cu rediscutarea interpelării adresate Ministerului Justiţiei,
având în vedere faptul că unul dintre deputaţi şi-a retras semnătura.
Astfel, domnul vicepreşedinte Matei Dobrovie a readus în atenţia
membrilor Comisiei obiectul acestei interpelări, respectiv, motivarea
tergiversării transmiterii punctului de vedere ce conţine o propunere
de modificare şi completare a Legii.nr.21/1991 a cetăţeniei române,
primit de către Ministerul de Justiţie din partea Autorităţii Naţionale
pentru Cetăţenie (ANC), în data de 02 februarie 2017.
În acest context au fost aduse în atenţie întrevederile pe care
membrii Comisiei le-au avut cu secretarul de stat în cadrul Ministerului
pentru Românii de Pretutindeni, domnul Ovidiu-Cristian Iane, cu
reprezentanţi ai Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date (DEPABD) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu
reprezentantul Direcţiei Generale pentru Paşapoarte, precum şi cu
reprezentaţi ai Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.
Astfel, în concluzia discuţiilor întreprinse, reprezentanţii ANC
şi-au asumat transmiterea unei propuneri de modificare şi completare
a articolului 9 al Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române către Ministerul
Justiţiei, astfel încât să fie evitate observaţiile ulterioare şi, implicit,
tergiversarea rezolvării situaţiei care afectează un număr considerabil
de români.
În cadrul discuţiilor, domnul deputat Matei Dobrovie a readus în
atenţia membrilor Comisiei faptul că de la primirea de către Ministerul
de Justiţie a punctului de vedere din partea ANC, respectiv începutul

lunii februarie şi până la data prezentei interpelări, sfârşitul lunii
martie, cabinetul ministrului de justiţie a fost contactat de nenumărate
ori, fiind transmise două adrese oficiale în care se solicită transmiterea
unei propuneri de modificare şi completare a legii.
Având în vedere faptul că Ministerul de Justiţie nu a răspuns
solicitărilor membrilor Comisiei, iar propunerea de modificare şi
completare a Legii nr.21/1991 se află într-un blocaj instituţional a fost
redactată această interpelare prin care se solicită motivul pentru care
Ministerul de Justiţie refuză transmiterea către Comisie a punctului de
vedere ce conţine propunerea de modificare şi completare a Legii
nr.21/1991 a cetăţeniei române, primit din partea Autoriăţii Naţionale
pentru Cetăţenie în data de 02 februarie 2017.
Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara
graniţelor

ţării

a

continuat

cu

informarea

de

către

domnul

vicepreşedinte Matei Dobrovie cu privire la reprogramarea vizitei de
lucru în Republica Moldova.
În acest context, domnul vicepreşedinte Matei Dobrovie a adus
în atenţia membrilor Comisiei solicitările făcute de către membrii
delegaţiei cu privire la perioada deplasării, propunerile de întrevederi
precum şi tematicile care urmează a fi discutate în cadrul vizitei de
lucru.
De asemenea, au fost aduse în atenţie demersurile întreprinse
de

către

Direcţia

Generală

Afaceri

Externe

şi

reprezentanţi

ai

Ambasadei României în Republica Moldova, legate de organizarea
vizitei de lucru în Republica Moldova.
De asemenea, în această adresă se menţionează contactul
permanent dintre DGAE şi reprezentanţii Ambasadei.
Având în vedere faptul că până în prezent nu au fost primite
răspunsuri oficiale în legătură cu nici o întrevedere solicitată (la nivel
parlamentar şi guvernamental), şi ţinând cont de timpul scurt avansat
pentru

vizită,

se

solicită

Comisiei

analizarea

reprogramare a deplasării pentru o perioadă ulterioară.

posibilităţii

de

Conform celor stipulate în adresă, una dintre posibilele explicaţii
ale întârzierii în primirea unor răspunsuri oficiale de la Ministerele de la
Chişinău, la care au fost propuse întrevederi, a fost chiar întrevederea
care a avut loc şedinţă comună a Guvernului României şi Republicii
Moldova în data de 23 martie a.c., la Piatra Neamţ, România.
De asemenea, în răspunsul trimis de DGAE și Ambasada
României în R. Moldova nu se specifică clar dacă toate persoanele
menţionate în lista propusă pentru întrevederi au fost contactate de
către reprezentanţii Ambasadei.
Faţă de cele menţionate, domnul vicepreşedinte Matei Dobrovie
a propus redactarea unei interpelări semnată de membrii delegaţiei
care

urmau

să

se

deplaseze

în

Republica

Moldova,

adresată

reprezentanţilor Ambasadei României în Republica Moldova, în vederea
clarificării dacă instituţiile şi reprezentanţii solicitaţi pentru întrevederi,
au fost contactaţi.
Solicitarea

delegaţiei

Congresului

Românilor

din

Serbia,

a

constituit următorul punct al ordinii de zi. Astfel, delegaţia mai sus
menţionată solicită o întrevedere în perioada 03-07 aprilie a.c, cu
membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor
ţării.
În urma solicitării, membrii Comisiei au hotărât ca întrevederea
să aibă loc, marţi, 04 aprilie a.c.
Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara
graniţelor ţării a continuat cu informarea cu privire la întrevederea
care a avut loc în data de 22 martie a.c, a domnului preşedinte
Constantin Codreanu cu doamna Gabriela Coman, preşedinte al
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie,
cu privire la cazul Cameliei Smicală (Jalaskoski).
Recomandarea

reprezentantului

Autorităţii

Naţionale

pentru

Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei a fost că o deplasare în
Republica Finlanda a unei delegaţii a Comisiei ar fi benefică în cazul
doamnei Camelia Smicală.

În ceea a ce priveşte componenţa delegaţiei, având în vedere
complexitatea cazului, domnul secretar Tudor Pop, a propus ca
delegaţia parlamentară să fie însoţită şi de un reprezentant al unor
instituţii de resort, respectiv Ministerul Românilor de Pretutindeni,
Ministerul Justiţiei şi Autoritatea Naţională Naţionale pentru Protecţia
Drepturilor Copilului şi Adopţie.
Membrii Comisiei au fost de acord ca delegaţia Comisiei să fie
însoţită şi de reprezentanţi ai autorităţilor de resort.
Întrevederile pe care membrii delegaţiei intenţionează să le
întreprindă sunt cu reprezentanţi ai Ministerului de Justiţie şi ai
Autorităţii pentru Protecţia Copilului din Republica Finlanda.
Discuţiile cu privire la subcomisia pentru Italia, l-a reprezentat
următorul punct al ordinii de zi.
Având în vedere faptul că domnul senator Viorel Riceard Badea,
preşedinte al Comisiei românilor de pretutindeni nu este în Bucureşti,
iar doamna ministru va fi invitată la şedinţa Comisiei de săptămâna
următoare, membrii Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor în
şedinţa următoare.
Dezbaterea

asupra

Proiectului

de

Lege

privind

aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice
(PLx153/2017), Comisia fiind sesizată în avizare, în procedură de
urgenţă, l-a constituit următorul punct al ordinii de zi.
Proiectul

de

ordonanţă

de

urgenţă

vizează

modificarea

şi

completarea unor acte normative, precum şi stabilirea unor măsuri
privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice.
Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării,
expunerea de motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al
Consiliului Legislativ, ordonanţa de urgenţă, precum şi anexa.
În urma dezbaterilor, s-a hotărât cu majoritate de voturi (7 voturi
pentru şi 2 împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege fără
amendamente, în forma iniţială.

Şedinţa Comisiei a continuat cu discuţii privind Strategia
Naţională privind Românii de Pretutindeni 2017 – 2020.
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât ca Strategia să
rămână

în

forma

prezentată

de

Ministerul

pentru

Românii

de

Pretutindeni, urmând ca ulterior să aibă loc o discuţie informală.

Miercuri, 29 martie 2017 şi Joi, 30 martie 2017.
Studiu individual.
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