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

PROCES-VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 11, 12 şi 13 Octombrie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 11, 12 şi 13 Octombrie 2016
La lucrările comisiei din ziua de 11 octombrie 2016 au participat
13 deputaţi din totalul de 17 membri:
Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, 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), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai
(UNPR), Niculina Mocioi (PNL), Ninel Peia (PSD), , Elena - Ramona Reuer (PNL)
şi Eugen Tomac (UNPR).
Au absentat:
Mihai Bogdan Diaconu (PNL), Maria Grecea (PNL), Ovidiu Alexandru Raeţchi
(PNL) şi Adrian Mocanu (UNPR)

Marţi, 11 Octombrie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a
desfăşurat lucrările în data de 11 Octombrie 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 asupra Propunerii legislative 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). Iniţiator: deputat Aurelian Mihai (PNL), Comisia fiind sesizată în
avizare.
Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii nr.321/2006, cu
modificările ulterioare, în sensul alocării fondurilor nerambursabile exclusiv
persoanelor fizice sau juridice româneşti din străinătate. De asemenea,
proiectul

prevede

posibilitatea

ca

la

lucrările

comisiei

de

evaluare

a

programelor, proiectelor sau acţiunilor privind sprijinirea activităţii românilor de
pretutindeni

şi

a

organizaţiilor

reprezentative

ale

acestora,

din

cadrul

Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, să poată asista ca observatori
deputaţi şi senatori ce reprezintă cetăţenii români din circumscripţia 43
Diaspora, precum şi parlamentari ai comisiilor de specialitate.
Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării,
expunerea de motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului
Legislativ, precum şi punctul de vedere al Guvernului care nu susţine adoptarea
acestei iniţiative legislative.
În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea
favorabilă a propunerii legislative.

Şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea asupra Proiectului 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). Iniţiator: senator Viorel
Riceard Badea (PNL), Comisia fiind sesizată în avizare.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare suportarea de către
administraţiile publice locale a cheltuielilor de repatriere a corpurilor cetăţenilor
români decedaţi în afara graniţelor ţării, în cazul în care familia care optează
pentru repatriere nu poate suporta aceste costuri.
Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării,
expunerea de motive, precum şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al
Consiliului Legislativ.
În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea
favorabilă a iniţiativei legislative.
Pe următorul punct al ordinii de zi s-au aflat discuţii pe marginea
subiectelor de actualitate desfăşurate în comunităţile de români din afara
graniţelor ţării. Astfel, au fost aduse în atenţie alegerile parlamentare pentru
diasporă, în acest context menţionându-se suplimentarea secţiilor de votare în
diasporă. De asemenea, s-au făcut referiri cu privire la semnalarea unor acte de
xenofobie la adresa cetăţenilor români din afara graniţelor. Alte subiecte aduse
în atenţie au fost modificările legislative privind călătoria în străinătate a
cetăţenilor români minori, posibilitatea eliminării vizelor pentru Canada pentru
cetăţenii români, precum şi modul de obţinere al asistenţei medicale gratuite în
străinătate.
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va continua
monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul instituţiilor de
resort.

Miercuri, 12 Octombrie 2016 şi Joi, 13 Octombrie 2016

Studiu individual.

PREŞEDINTE,
Mircea Lubanovici

