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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 16 şi 18 februarie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16 şi 18 februarie 2016

La lucrările comisiei din ziua de 16 februarie 2016 au participat
16 deputaţi din totalul de 19 membri:
Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte,

Gabriel-Valentin Boboc –

vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (Grupul Progresist) – vicepreşedinte,
Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (neafiliat) – secretar, Sorin
Teju (ALDE) – 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), Eugen
Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL).
Au absentat:
Adrian Mocanu (PSD), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD) şi Ion Stan
(PSD).

Au participat în calitate de invitaţi din partea Departamentului Politici
pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (DPRRP), din subordinea Ministerului
Afacerilor Externe (MAE), domnul Dan Stoenescu – ministru delegat pentru
relaţiile cu românii de pretutindeni şi Petru Guran – secretar de stat.

Marţi, 16 februarie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 16 februarie 2016, fiind condusă de domnul
deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei.
Ca urmare a solicitării Secretarului General al Camerei Deputaţilor şi al
Senatului, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor
ţării din Camera Deputaţilor şi ai Comisiei pentru românii de pretutindeni din
Senat s-au reunit în şedinţă pentru a stabili un nou termen pentru convocarea
primului Congres al Românilor de Pretutindeni.
La dezbateri au participat, exprimându-și opinia argumentat, oficiali ai
MAE, domnul Dan Stoenescu, ministrul delegat pentru românii de pretutindeni
şi domnul Petre Guran, secretar de stat MAE.
În cadrul discuţiilor au fost analizaţi paşii organizării Congresului în
conformitate dispoziţiile Metodologiei privind organizarea alegerii delegaţilor la
Congres, data desfăşurării evenimentului fiind supusă la vot.
Senatorul

Viorel

Badea,

vicepreşedinte

al

Comisiei

românilor

de

pretutindeni din Senat, a precizat faptul că acest Congres trebuie organizat
transparent pentru a avea certitudinea că delegaţii prezenţi la Bucureşti vor
avea legitimitatea de a participa la acest eveniment, la care se reunesc români
din toată lumea.
Anterior, tot într-o ședinţă comună a celor două comisii parlamentare de
specialitate, se discutase ca primul Congres al Românilor de Pretutindeni să
aibă loc în luna martie a acestui an.
Având în vedere timpul foarte scurt, insuficient pentru respectarea
etapelor necesare organizării alegerii delegaţilor și validării participanţilor la

Congresul Românilor de Pretutindeni, membrii comisiilor reunite au propus data
de 24 şi 25 iunie a.c.
Decizia organizării Congresului Românilor de Pretutindeni va fi transmisă
Birourilor Permanente reunite în vederea convocării organizării acestuia.
Şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterea Propunerii legislative privind
instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate (Pl x 301/2015),
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi Comisia
pentru politică externă fiind sesizate în fond.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului
legal pentru înfiinţarea unor Centre Comunitare Româneşti în străinătate, în
scopul promovării culturii, istoriei, tradiţiilor româneşti, precum şi în scopul
păstrării identităţii lingvistice şi întăririi coeziunii în comunităţile de români din
afara graniţelor ţării.
Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă, cu observaţiile şi
propunerile Consiliului Legislativ, expunerea de motive, precum şi avizele
comisiilor sesizate pentru aviz.
La ultima ședinţa din luna iunie 2015 în cadrul comisiei pentru
comunităţile de români din afara graniţelor ţării, în urma examinării propunerii
legislative și a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au hotărât să
supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative privind
instituirea Centrelor Comunitare Românești în străinătate, cu amendamentele
admise, prezentate în anexa proiectului de lege.
În cadrul dezbaterilor de marţi, 16 februarie 2016, deputatul Aurelian
Mihai, membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor
ţării, a menţionat faptul că propunerile aduse în cadrul iniţiativei deputaţilor
sunt pertinente, statul român având obligaţia de a lua măsuri menite să asigure
o bună reprezentativitate a românilor din afara graniţelor ţării la nivel de
comunitate și de a asigura coeziunea în cadrul acestora.
În cadrul şedinţei comune au fost expuse puncte de vedere diferite,
aducând-se argumente și contra-argumente.
Bugetul DPRRP, precum şi utilitatea înfiinţării unui minister pentru românii
de pretutindeni, minister care ar trebui să fie luat în considerare ca proiect
pentru acest an, ţinând cont de cerinţele tot mai mari venite din rândul
comunităţilor de români au fost alte subiecte aduse în dezbatere.

Domnul ministru Dan Stoenescu a menţionat faptul că MAE prin DPRRP
este implicat activ în păstrarea, afirmarea şi promovarea identităţii etnice,
culturale şi religioase ale românilor de pretutindeni. De asemenea domnul
ministru Stoenescu a mai menţionat faptul că în cazul în care se aplică măsurile
propuse prin iniţiativa legislativă, aceasta va conduce la majorarea cheltuielilor
bugetare, context în care a atras atenţia faptului că nu au fost avute în vedere
prevederile legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010.
În

privinţa

responsabilităţii

MAE

şi

DPRRP,

domnul

ministru

Dan

Stoenescu a menţionat că pentru înfiinţarea centrelor, potrivit reglementărilor
actuale în vigoare nu sunt suficiente resurse umane şi materiale pentru
înfiinţarea unor astfel de centre. De asemenea, a mai fost subliniat faptul că nu
există posibilitatea monitorizării resursei financiare ce ar afecta un astfel de
program.
La dezbaterile din data de 16 februarie 2016, şi-au înregistrat prezenţa
16 deputaţi din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru comunităţile de
români din afara graniţelor, respectiv 21 deputaţi din numărul total de 22 de
membri ai Comisiei pentru politică externă.
În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii
comisiei prezenţi la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi (2 împotrivă şi 1
abţinere), să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii
legislative privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate, cu
amendamentele admise.

Joi, 18 februarie 2016

Studiu individual.

PREŞEDINTE,
Mircea Lubanovici

