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

PROCES-VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 25, 26 şi 27 Octombrie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 25, 26 şi 27 Octombrie 2016
La lucrările comisiei din ziua de 25 Octombrie 2016 au participat 11
deputaţi din totalul de 17 membri:
Gabriel-Valentin Boboc (PSD) – vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu
(UNPR) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PNL) – secretar, Sorin Teju
(Neafiliat) – secretar, Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria Grecea (PNL),
Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Niculina Mocioi (PNL), Ninel Peia (PSD), Elena Ramona Reuer (PNL) şi Eugen Tomac (UNPR).
Au absentat:
Mircea

Lubanovici

(PNL)

–

preşedinte,

Mircea

Dolha

(PNL)

–

vicepreşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (Neafiliat), Aurelian Mihai (ALDE),
Adrian Mocanu (UNPR) şi Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL).

La lucrările comisiei din ziua de 26 Octombrie 2016 au participat 10
deputaţi din totalul de 17 membri:
Gabriel-Valentin Boboc (PSD) – vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu
(UNPR) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PNL) – secretar, Sorin Teju
(Neafiliat) – secretar, Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria Grecea (PNL),
Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Niculina Mocioi (PNL), Ninel Peia (PSD), şi Eugen
Tomac (UNPR).
Au absentat:
Mircea

Lubanovici

(PNL)

–

preşedinte,

Mircea

Dolha

(PNL)

–

vicepreşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (Neafililat), Aurelian Mihai (ALDE),
Adrian Mocanu (UNPR),Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL) şi Elena - Ramona
Reuer (PNL).
Marţi, 25 Octombrie 2016 şi Miercuri 26 Octombrie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a
desfăşurat lucrările în zilele de 25 şi 26 octombrie 2016, fiind condusă de
domnul deputat Gabriel Valentin Boboc, vicepreşedinte al Comisiei.
După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, şedinţa Comisiei
a continuat cu dezbaterea asupra Proiectului 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 (PLx

543/2016). Iniţiator: Guvernul României, Comisia fiind sesizată în avizare în
procedură de urgenţă.
Proiectul de ordonanţă de urgenţă urmăreşte asigurarea exercitării, în
cele mai bune condiţii, a dreptului de a alege de către cetăţenii români cu
domiciliul sau reşedinţa în străinătate, la alegerile pentru Senat şi Camera
Deputaţilor din anul 2016. Astfel, potrivit Notei de fundamentare, proiectul
stabileşte posibilitatea înfiinţării de secţii de votare şi în alte localităţi decât în
cele în care îşi au sediul misiunile diplomatice şi oficiile consulare, cu acordul
autorităţilor din ţara respectivă. De asemenea, soluţiile legislative preconizate
urmăresc crearea posibilităţii exercitării dreptului la vot de către cetăţenii
români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate în condiţii similare cu cetăţenii
români cu domiciliul sau reşedinţa în ţară. Totodată, prin demersul legislativ se
modifică

şi

unele

dispoziţii

cuprinse

în

Legea

nr.208/2015

şi

Legea

nr.288/2015, referitoare la procedura de înscriere în Registrul electoral, în
sensul prevederii posibilităţii ca cererea de înscriere şi copiile documentelor
necesare înscrierii în Registrul electoral să poată fi transmise prin poşta
electronică.
Membrii comisiei au examinat proiectul de ordonanţă de urgenţă supus
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 proiectului ordonanţei de urgenţă.
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. Au fost aduse în atenţie inaugurarea Consulatului României de
la Slatina, care va deveni funcţional din 31 octombrie a.c., s-au făcut referiri cu
privire la reîntregirea familiei Nan în urma recursului judecat la Tribunalul local
Nord-Troms (Tingretten) din Norvegia, dar şi la semnalarea unor acte de
xenofobie la adresa cetăţenilor români din afara graniţelor.

De asemenea, în cadrul şedinţei s-au făcut referiri cu privire la accesul la
educaţie în limba maternă în Ucraina şi la taxele pentru vizele de lungă ședere
în România acordate cetăţenilor ucraineni.
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va continua
monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul instituţiilor de
resort.

Joi, 27 Octombrie 2016
Studiu individual.

VICEPREŞEDINTE,
Gabriel Valentin Boboc

