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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 28 şi 29 decembrie 2016

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 28 decembrie 2016
La lucrările comisiei din ziua de 28 decembrie 2016 au participat
10 deputaţi din totalul de 15 membri:
Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Matei Adrian Dobrovie (USR) –
vicepreşedinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae Sebastian
Valentin Radu (PSD) – secretar, Costel Lupaşcu (PSD), Eugen Nicolăescu
(PNL), Radu Adrian Pau (PSD), Ioan Sorin Roman (PSD), Alin Vasile Văcaru
(PSD) şi Mihai Alexandru Voicu (PNL).
Au absentat:
Angel Tîlvăr (PSD) – vicepreşedinte, Tudor Rareş Pop (USR) – secretar,
Doru Petrişor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL) şi Manuel Gabriel Pirtea (PNL).

La lucrările comisiei din ziua de 29 decembrie 2016 au participat
10 deputaţi din totalul de 14 membri:
Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Matei Adrian Dobrovie (USR) –
vicepreşedinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae Sebastian
Valentin Radu (PSD) – secretar, Costel Lupaşcu (PSD), Eugen Nicolăescu
(PNL), Radu Adrian Pau (PSD), Ioan Sorin Roman (PSD), Alin Vasile Văcaru
(PSD) şi Mihai Alexandru Voicu (PNL).
Au absentat:
Tudor Rareş

Pop (USR) – secretar, Doru Petrişor Coliu (PMP), Angelica

Fădor (PNL) şi Manuel Gabriel Pirtea (PNL).

Miercuri, 28 decembrie şi Joi 29 decembrie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 28 decembrie 2016, fiind condusă de domnul
deputat Constantin Codreanu, preşedintele Comisiei.
După aprobarea ordinii de zi, membrii comisiei au supus la vot decizia
Grupului parlamentar al PSD de numire a domnului deputat Ioan Sorin Roman,
membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, în
funcţia de vicepreşedinte al comisiei, în locul domnului deputat Angel Tîlvăr,
conform art.46 alin.(5) şi alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor.
În urma supunerii la vot, membrii Comisiei pentru comunităţile de români
din afara graniţelor ţării au hotărât cu unanimitate de voturi, numirea domnului
deputat Ioan Sorin Roman în funcţia de vicepreşedinte al comisiei.

Şedinţa Comisiei a continuat cu prezentarea de către domnul Constantin
Codreanu, preşedinte al Comisiei, a bilanţului activităţii comisiei din ultima
sesiune parlamentară.
Astfel, în perioada septembrie – noiembrie 2016 au avut loc o serie de
întrevederi cu reprezentanţi ai Secretariatului de stat pentru analiză politică şi
relaţia cu parlamentul, reprezentanţi ai Direcţiei Consulare, cu reprezentanţi ai
Ministerului Afacerilor Interne şi Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.
De asemenea, au fost primiţi în audienţă domnul Florin Barbu, cetăţean
român ai cărui copii au fost preluaţi de statul britanic şi doamna Mihaela
Camelia Jalaskoski (Simcală), cetăţean român ai cărui copii au fost preluaţi de
statul finlandez şi au fost stabilite întâlniri cu cetăţeni români din Amatrice, oraş
afectat în urma cutremurului din luna august.
Întâlnirea

membrilor

Comisiei

cu

Excelenţa

Sa

doamna

Päivi

Pohjanheimo, ambasador al Republicii Finlanda la Bucureşti a reprezentat un alt
punct adus în atenţia membrilor Comisiei.
Posibilitatea obţinerii cetăţeniei române, accesul minorităţii române la
educaţie în limba română, introducerea limbii române ca materie de studiu
aflată în programa şcolară obişnuită a unor unităţi de învăţământ din afara
graniţelor, în localităţi unde se regăsesc comunităţi importante de români,
înfiinţarea şcolilor cu predare în limba română, posibilităţile de informare şi
accesul la mass-media de limba română, înfiinţarea de consulate itinerante,
procedura transcrierii certificatelor de naştere şi căsătorie pentru cetăţenii
români care nu au domiciliu în România au fost numai o parte din subiectele
dezbătute de membrii comisiei în această sesiune parlamentară.
Examinarea proiectelor şi propunerilor legislative în legătură cu care
Comisia a fost sesizată a constituit un obiectiv prioritar al Comisiei pe durata
sesiunii parlamentare. Sesizată spre dezbatere pe fond sau în avizare, Comisia
a avut pe ordinea de zi diverse proiecte de legi şi iniţiative legislative, dintre
care:

-

Propunerea legislativă privind completarea art.30 din Legea nr.248/2005
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate,
actualizată (Plx342/2016);

-

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind regimul
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PLx338/2016);

-

Propunerea

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

administraţiei publice locale nr.215/2001 (Plx310/2016);
-

Propunerea

legislativă

pentru

modificarea

şi

completarea

Legii

nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru
programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor
de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a
modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul
Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate (Plx 412/2016);
-

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile
consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
(PLx404/2016);

-

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a
alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru
modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Electorale

Permanente

şi

a

Legii

nr.288/2015

privind

votul

prin

corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea

şi

funcţionarea

Autorităţii

Electorale

Permanente

(PLx453/2016).
Şedinţa comisiei a continuat cu stabilirea calendarului Comisiei pentru
sesiunea parlamentară februarie – iunie 2017.

Identificarea

unor

soluţii

specifice

la

problemele

particulare

existente în fiecare comunitate românească din afara graniţelor, situaţia
presei de limbă română de peste hotare, situaţia comunităţilor de etnici români
din vecinătate, precum şi situaţia în ceea ce priveşte promovarea limbii, culturii
şi tradiţiilor româneşti vor fi printre obiectivele principale ale Comisiei pentru
comunităţile de români din afara graniţelor ţării în sesiunea parlamentară
următoare. De asemenea, Comisia pentru comunităţile de români din afara
graniţelor ţării a acordat şi acordă o atenţie deosebită petiţiilor şi
memoriilor.
Având

în

vedere

atribuţiile

Comisiei,

precum

şi

varietatea

problematicilor comunităţilor de români din afară graniţelor, membrii
comisiei au propus efectuarea unor vizite de lucru ce urmează a fi
stabilite în şedinţele următoare.
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va
continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul
instituţiilor de resort.

PREŞEDINTE,
Constantin CODREANU

