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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 aprilie 2014 

 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15, 16 şi 17 aprilie 2014 

 

 

La lucrările comisiei din zilele de 15 şi 16 aprilie 2014 au participat               

13 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), Mircea Dolha (PNL) - vicepreşedinte, 

Mihai Bogdan Diaconu (PSD) – vicepreşedinte, Niculina Mocioi (PPDD)– 

vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PPDD) – secretar, Ninel Peia (PSD) - secretar, 

Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Constantin-Stelian-Emil Moţ 

(PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (neafiliat) 

şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL) 

 

 

 Au absentat: 

Aurelian Mihai (neafiliat) şi Adrian Mocanu (PSD)  
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        Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

ziua de 15 aprilie a fost condusă de domnul deputat Mircea Lubanovici, 

preşedintele Comisiei.  

        În deschiderea şedinţei domnul deputat Mircea Lubanovici a supus la vot 

ordinea de zi a şedinţelor, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

Primul punct al ordinii de zi a adus în discuţie problema taxelor consulare 

percepute de misiunile diplomatice ale României în străinătate.  

Iniţiativele membrilor comisiei cu privire la Legea 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 se află deja 

în dezbatere.  

Având în vedere numeroasele sesizări ale cetăţenilor români în străinătate 

cu privire la taxele consulare foarte mari, membrii comisiei au venit cu propuneri 

legislative prin care anumite taxe să fie reduse.  

Cu acest prilej, în cadrul şedinţei au fost dezbătute propunerile deputatului 

Aurelian Mihai care fac referire la Legea 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 aflate deja în dezbatere în 

Parlament. Gratuitatea certificatelor de naştere şi căsătorie, precum şi titlul de 

călătorie să fie de 5 euro, au fost printre propunerile deputatului Aurelian Mihai. 

Alte propuneri ale deputatului Aurelian Mihai fac referire la obţinerea cărţii de 

identitate direct de la consulat, fără diferenţe faţă de taxa de obţinere a 

documentului practicată în ţară, precum şi la posibilitatea obţinerii permisului 

auto direct de la consulat, fără diferenţe faţă taxa de obţinere a documentului 

practicat în ţară. În privinţa traducerilor, propunerea deputatului Aurelian Mihai a 

fost ca taxa pentru traducerea pe pagină să fie cuprinsă între 2-10 euro. 

Propunerile deputatului Ovidiu Alexandru Raeţchi cu privire la reducerea 

taxelor consulare aduc modificări ale art. 8 din Legea nr.198/2008 prin 

introducerea unui nou articol, articolul 81, având următorul cuprins:” Beneficiază 

de o redcucere cu 50 de  procente la plata taxelor consulare pentru eliberarea 

documentelor de călătorie minorii cetăţeni români care nu au împlinit vârsta de 

18 ani”. 

Altă propunere de modificare a Legii nr. 198/2008 a deputatului Ovidiu 

Alexandru Raeţchi  prevede modificări ale art. 10, după alineatul (3), prin 

introducerea a trei alineate: (3ˆ1)Restituirea taxelor consulare se face în baza 
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unei cereri. (3ˆ2)Cererea se depune la misiunea diplomatică respectivă în 

termen de 1 an de la plata taxei serviciului consular. (3ˆ3)Restituirea taxei 

consulare se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii de restituire. 

Şedinţele comisiei au continuat cu informarea domnului deputat Mihai 

Bogdan Diaconu, vicepreşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării cu privire la conferinţa de presă cu tema „Informare privind 

situaţia românilor din sudul Basarabiei (regiunea Odessa, Ucraina). 

Centrul Român de Studii și Strategii în parteneriat cu vicepreședintele 

Comisiei pentru comunitățile românești din afara țării, deputatul Bogdan 

Diaconu, au prezentat luni, 14 aprilie a.c, în cadrul unei conferințe, situația 

dramatică a românilor din Sudul Basarabiei (regiunea Odessa, Ucraina). 

La conferinţă au participat parlamentari, dar și invitați ai altor instituții. 

Invitatul special la această conferinţă a fost domnul Anatol Popescu, președintele 

Asociației "Basarabia" din Regiunea Odessa, Ucraina, iar din partea Centrului 

Român de Studii şi Strategii a participat domnul director Eugen Popescu. 

Prima dintr-un ciclu care va analiza fiecare comunitate de români din jurul 

graniţelor ţării, conferinţa cu tema „Informare privind situaţia românilor din 

sudul Basarabiei a atras atenţia asupra situaţiei comunităţilor româneşti din 

sudul Basarabiei. Succinta prezentare aduce în atenţie faptul că, în sudul 

Basarabiei trăiesc aproximativ 124.000 de români, împărțiți artificial în români și 

"moldoveni". De asemenea, a fost adusă în atenţie şi situaţia şcolilor din 

regiune. Astfel, dacă în regiune din cele 18 şcoli în limbă română, în momentul 

de față, au mai  rămas doar cinci şcoli. 

În cadrul conferinţei, vicepreşedintele Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, deputatul Bogdan Diaconu a anunţat că 

urmează să propună Ministerului Afacerilor Externe un proiect de strategie 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor. 

”România după 1989 nu a avut niciun fel de strategie privind comunităţile 

istorice din jurul graniţelor sale şi este o necesitate să elaborăm o astfel de 

strategie.  Prin Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, 

voi propune Ministerului de Externe o strategie pentru că este absolut necesar să 

dăm o coerenţă proiectelor pe care le avem şi să le transpunem în fapte reale 

pentru că românii din jurul graniţelor aşteaptă acest lucru.” a precizat deputatul 

Diaconul în cadrul conferinţei. 
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Şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterile privind sesizările şi solicitările 

primite de comisie şi adresele trimise din partea comisiei şi au fost aduse în 

atenţia membrilor comisiei răspunsurile Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie 

adresate domnilor Albu Gheorghe şi Tcaciuc Dumitru, privind stadiul soluţionării 

cererii de redobândire a cetăţeniei române, în care li se comunică petenţilor 

faptul că, cererile sunt în curs de soluţionare.  

 

 

 

                                   Joi, 17 aprilie 2014 

 

Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor. 
 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 


