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PROCES-VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 20, 21 şi 22 septembrie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 20, 21 şi 22 septembrie 2016

La lucrările comisiei din zilele de 20 şi 21 septembrie 2016 au participat
14 deputaţi din totalul de 17 membri:
Gabriel-Valentin Boboc (PSD) – vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (UNPR)
– vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (Neafiliat) –
secretar, Sorin Teju (PNL) – secretar, Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria Grecea
(PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Niculina Mocioi (PNL),
Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Elena - Ramona Reuer (PNL) şi
Eugen Tomac (UNPR).
Au absentat:
Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat)
Adrian Mocanu (UNPR).

şi

Invitat:

domnul Leontin Cojocea – Preşedinte al Centrului de Asistenţă şi

Servicii a Cetăţenilor Români în Italia (CASCRI).

Marţi, 21 septembrie şi Miercuri, 22 septembrie 2016

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a
desfăşurat lucrările în zilele de 20 şi 21 septembrie 2016, fiind condusă de domnul
deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei.
După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, şedinţa Comisiei a
continuat cu dezbateri privind punerea în aplicare a prevederilor legislative în
vigoare, ca soluţie a rezolvării problematicilor cetăţenilor români din afara
graniţelor ţării, precum şi cu propuneri legislative în vederea îmbunătăţirii
legislaţiei actuale şi a metodologiei de aplicare a acesteia, teme de discuţie
propuse membrilor comisei de reprezentantul CASCRI.
În cadrul şedinţei a fost subliniat rolul important al cetăţenilor români din
afara graniţelor ţării, necesitatea stabiliri şi menţinerii unui dialog continuu, a unui
raport de colaborare şi susţinere reciprocă dintre comunităţile româneşti din afara
graniţelor ţării şi autorităţile statului român, dar şi rolul fundamental al acestora în
relaţia cu organizaţiile societăţii civile şi cu cetăţenii.
În calitate de invitat, domnul Leontin Cojocea a adus în discuţie modul de
organizare al Congresului Românilor de Pretutindeni şi de alegere al Consiliului
Românilor de Pretutindeni, prezentând pe scurt organigrama Consiliului cu funcţiile
şi atribuţiile, precum şi o serie de propuneri suplimentare.
În cadul întâlnirii, domnul Leontin Cojocea a adus în atenţia membrilor
Comisiei, o iniţiativă legislativă de modificare a Legii 299/2007 ce urmărește
adoptarea unu nou articol, art. 9 care prevede constituirea, în conformitate cu
prevederile art.8 alin.(3) din prezenta Legea 299/2007 actualizată, „Congresului
Românilor de Pretutindeni” ca for reprezentativ, cu caracter permanent şi
fundamental apartinic, al cetăţenilor români de pretutindeni care reuneşte
reprezentanţi legitimi ai românilor de pretutindeni, desemnaţi; statutul de utilitate
publică al „Congresului Românilor de Pretutindeni, având caracter de instituţie

neguvernamentală cu putere decizională, precum şi modul de desfăşurare al
activităţii, modul de organizare şi funcţionare al Congresului Românilor de
Pretutindeni, stabilirea organigramei şi metodologia de funcţionare al Congresului.
După prezentarea iniţiativei legislative, s-a hotărât continuarea dezbaterilor,
propunerea de modificare a articolului 9 din Legea 299/2007 rămânând în atenţia
membrilor Comisiei.
Şedinţele Comisiei au continuat cu discuţii vizând situaţia minorilor petentei
Camelia Smicală Jalaskoski, cu dublă cetăţenie, română şi finlandeză, care, în
urma divorţului, au fost preluaţi de către protecţia copilului din Finlanda, contrar
hotărârilor judecătoreşti prin care aceştia au fost încredinţaţi mamei.
Luând în considerare obiectivul Comisiei de a sprijini și proteja cetăţenii
români, indiferent de statul în care și-au stabilit reşedinţa, membrii Comisiei, au
hotărât invitarea ambasadorului Republicii Finlanda la Bucureşti la lucrările
comisiei, în vederea clarificării unor aspecte privind stadiul și evoluţia în acest caz.
Următorul punct al ordinii de zi l-au constituit discuţiile pe marginea
subiectelor de actualitate desfăşurate în comunităţile de români din afara
graniţelor ţării. Astfel, a fost adus în atenţie numărul înregistrărilor în Registrul
electoral a cetăţenilor români cu domiciliul sau reședinţa în străinătate, precum şi
înfiinţarea la Atena a unei şcoli româneşti. De asemenea, s-au făcut referiri cu
privire la semnalarea unor acte de xenofobie la adresa cetăţenilor români din afara
graniţelor.
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va continua
monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul instituţiilor de
resort.

Joi, 22 septembrie 2016
Studiu individual.

VICEPREŞEDINTE,
Mircea Dolha

