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PROCES-VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 08 şi 10 martie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 08 şi 10 martie 2016

La

lucrările

comisiei

din

ziua

de

08

martie

2016

au

participat

15 deputaţi din totalul de 18 membri:
Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte,

Gabriel-Valentin Boboc –

vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (UNPR) – vicepreşedinte, Mircea Dolha
(PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (Neafiliat) – secretar, Sorin Teju (PNL) –
secretar, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria
Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Niculina Mocioi
(PNL),

Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL) şi Eugen Tomac

(neafiliat).
Au absentat:
Adrian Mocanu (PSD), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD) şi
Ramona Reuer (PNL).

Elena -

Marţi, 08 martie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 08 martie 2016, fiind condusă de domnul deputat
Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei.
După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, punctul 1 al
ordinii de zi devenind punctul 2, domnul deputat Mircea Lubanovici a făcut o
scurtă prezentare asupra vizitei de lucru în Republica Italiană, pe care o
delegaţie a Comisiei pentru comunităţile de români din afara au efectuat-o în
perioada 02-06 martie 2016, la invitaţia domnului Dan Stoenescu, ministru
delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare.
Din delegaţie au făcut parte domnul Dan Stoenescu – ministru delegat
pentru relaţiile cu românii de peste hotare, doamna Sandra Pralong – consilier
de stat la Preşedinţia României, membri ai Comisiei românilor de pretutindeni
din Senat, reprezentanţi ai Autorităţii Electorale Permanente, precum şi ai
Direcţiei Programe pentru Comunităţi din subordinea DPRRP şi ai Ministerului
Afacerilor Externe.
Pe agenda delegaţiei s-au aflat o serie de întâlniri cu membri ai
comunităţii româneşti din Roma şi Lazio, reprezentanţi ai cultelor româneşti din
Italia, întrevederi cu autorităţile centrale şi locale din regiune, precum şi cu
Sanctitatea Sa Papa Francisc.
După cum a menţionat domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedinte al
Comisiei, în cadrul întâlnirilor pe care delegaţia le-a întreprins în Bologna cu
prefectul de Bologna – Ennio Mario Sodano, cu primarul orașului Bologna –
Virginio Merola și subsecretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
din Republica Italiană – Gianpiero Bocci s-au purtat discuţii privind dezvoltarea
relaţiei bilaterale dintre cele două state și s-a afirmat importanţa susţinerii
comunităţii românești și promovării diversităţii culturale în context european.
În cadrul acestor întrevederi, după cum a menţionat domnul deputat
Mircea Lubanovici, partea română și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul pe
care partenerii italieni îl acordă membrilor comunităţii românești în procesul de
integrare în ţara de reședinţă. A fost subliniată de asemenea contribuţia
semnificativă a comunităţii româneşti, una dintre cele mai numeroase din afara

graniţelor, în cadrul societăţii şi economiei italiene, precum şi importanţa
promovării consecvente a membrilor comunităţii în structurile de reprezentare.
Întrevederea cu Gianpiero Bocci, subsecretar de stat în cadrul Ministerului
Afacerilor Interne din Republica Italiană, a prilejuit un schimb de opinii privind
dezvoltarea relaţiei bilaterale, ambele părţi arătându-și deschiderea pentru o
colaborare eficientă în ceea ce privește gestionarea procesului electoral
organizat de către autorităţile române în 2016.
Alte întrevederi aflate pe agenda delegaţiei au fost cu consilierul pentru
afaceri interne al Administraţiei Prezidenţiale italiene, doamna Emilia Mazzuca și
consulii generali ai României în Italia.
În cadrul acestor întrevederi a fost evidenţiată deschiderea pentru
continuarea

cooperării

bazate

pe

valorile

dialogului

intercultural

și

pe

promovarea diversităţii culturale. După cum a menţionat domnul deputat Mircea
Lubanovici,

oficialii

români

au

arătat

susţinerea

statului

român

pentru

stimularea dialogului intercultural, prin organizarea de evenimente culturale
comune. În acest sens, a fost subliniată importanţa pregătirii din timp a
evenimentelor dedicate sărbătoririi Centenarului România Modernă, în anul
2018, în strânsă colaborare cu autorităţile locale din Roma și din celelalte
localităţi unde se află importante comunităţi românești.
Importanţa menţinerii unui dialog constant și deschis cu privire la
gestionarea procesului electoral organizat de către autorităţile române în 2016,
mai ales în contextul noilor modificări din domeniul legislativ, conform cărora
secţii de votare cu liste permanente se pot înfiinţa doar prin înscrierea în
Registrul Electoral a românilor cu domiciliul sau reședinţa în străinătate, a fost
un alt subiect adus în atenţie de membrii delegaţiei.
Vizita de lucru a continuat cu o serie de întâlniri cu reprezentanţi ai
autorităţilor locale și cei ai comunităţii românești din Rignano Flaminio, precum
și cu participarea la evenimentul Sărbătoarea Românilor.
Îmbunătăţirea cadrului legislativ, crearea de condiţii şi motivarea pentru
întoarcerea acasă, în România, sunt numai o parte din solicitările comunităţilor
de români.
Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea asupra Propunerii legislative
privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea

Autorităţii

Electorale Permanente. (Plx 52/2016). Iniţiatori: deputaţii Alina Gorghiu (PNL),
Eugen Nicolăescu (PNL), Aurelian Mihai (PNL) şi senator Vasile Blaga (PNL).
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea anexei nr.1 din Legea
nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, în sensul
majorării numărului de mandate de senatori de la 2 la 4 şi a celor de deputaţi
de la 4 la 8 în Circumscripţia electorală nr.43 pentru cetăţenii români cu
domiciliul în afara ţării.
Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă cu observaţiile şi
propunerile Consiliului Legislativ, expunerea de motive, precum şi punctul de
vedere al Guvernului.
În urma dezbaterilor, s-a hotărât cu majoritate de voturi (11 voturi
pentru, 3 împotrivă şi 1 abţinere) avizarea favorabilă a propunerii legislative.
La secţiunea Diverse, preşedintele Comisiei, domnul Mircea Lubanovici a
informat

membrii

comisiei

cu

privire

la

scrisoarea

din

partea

Alianţei

Evanghelice din România – Galaţi prin care s-a transmis Rezoluţia pe care au
adoptat-o pentru susţinerea familiilor de români ale căror copii au fost luaţi din
mijlocul familiilor lor de către autorităţile statului norvegian.
Prin această rezoluţie se susţine dreptul şi îndatorirea părinţilor biologici
de a asigura creşterea, educarea şi instruirea copiilor, precum şi demersurile
făcute de autorităţi până în prezent, pentru a apăra familia Bodnariu şi celelalte
familii de români ale căror drepturi fundamentale de a-şi creşte copii au fost
încălcate.
Rezoluţia solicită opiniei publice internaţionale să intervină pentru
stoparea abuzurilor asupra familiei Bodnariu, precum şi a celorlalte familii
cărora li s-au răpit copiii.
Nu în ultimul rând susţin statutul şi ordinea stabilită de Dumnezeu în
privinţa familiei: alcătuită dintr-un bărbat şi o femeie, instituţia sacră şi
fundamentală a societăţii.
Rezoluţia a fost adoptată în urma manifestaţiei de protest şi de susţinere
a familiei Bodnariu Marius şi Ruth, precum şi a altor familii de români din
Norvegia, cărora li s-au luat copiii de către Instituţia Barnevernet, care a avut
loc sâmbătă, 20 februarie 2016.

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va
continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul
instituţiilor de resort.

Joi, 10 martie 2016

Studiu individual.

PREŞEDINTE,
Mircea Lubanovici

