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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 23 şi 24 martie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 23 şi 24 martie 2016

La

lucrările

comisiei

din

ziua

de

23

martie

2016

au

participat

15 deputaţi din totalul de 18 membri:
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), Elena - Ramona Reuer (PNL) şi Eugen Tomac
(neafiliat).
Au absentat:
Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Adrian Mocanu (neafiliat) şi
Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD).

Miercuri, 23 martie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 23 martie 2016, fiind condusă de domnul
deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei.
După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, domnul
deputat Mircea Dolha a dat cuvântul membrilor delegaţiei care au participat la
vizita de lucru întreprinsă în Republica Elenă, în perioada 18 – 20 martie
2016, la invitaţia domnului Dan Stoenescu, ministru delegat pentru relaţia cu
românii de pretutindeni.
Din partea Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de
Pretutindeni au participat domnii Dan Stoenescu - ministru delegat pentru
relaţia cu românii de pretutindeni, Valentin Răducanu - director DPC, Radu
Cosma - consilier relaţii I, iar din partea Comisiei pentru comunităţile de
românii din afara graniţelor ţării domnii Mihai Deaconu - secretar al Comisiei
şi Ovidiu Cristian Iane - membru.
Pe agenda delegaţiei s-au aflat o serie de întrevederi cu secretarul de
stat,

din

cadrul

Ministerului

Afacerilor

Externe

Elen,

domnul

Yannis

Amanatidis, cu rectorul Universităţii Naţionale Kapodistria, domnul Athanasios
Dimopoulos, precum şi cu membri ai Grupului de prietenie din Parlamentul
elen şi lideri ai comunităţii româneşti. În cadrul întrevederilor cu liderii
comunităţii româneşti au participat preşedinţi de asociaţii şi consuli onorifici.
De asemenea, pe agenda delegaţiei s-au aflat întâlniri cu diferite
asociaţii româneşti, participarea la liturghia în limba română de la Biserica
Panaghia Odighitria din Piure, precum şi o serie de interviuri cu presa de
limba română şi cu presa elenă, dintre care, Radio Atena Internaţional 984,
AllforRomania, Romedia, Radio Unirea, EmbassyNews.net.
În cadrul întâlnirilor cu reprezentanţi ai mediului asociativ românesc,
ministru delegat a încurajat coagularea în reţele profesionale românești,
forme asociative cu rol în stimularea contactelor între profesioniștii dintr-un
anumit domeniu din ţara de reședinţă și cea de origine.

În data de 19 martie 2016, membri delegaţiei au depus coroane de flori
la statuia lui Nicolae Titulescu şi au participat la Conferinţa dedicată marelui
diplomat român.
În cadrul vizitelor întreprinse la mai multe asociaţii româneşti, membrii
delegaţiei au participat la lecţii de limba română pentru copii, unde a fost
subliniată utilitatea organizării cursurilor non-curriculare de limbă, cultură și
civilizaţie românească la nivelul asociaţiilor românești de pe teritoriul
Republicii Elene.
Şedinţa Comisiei a continuat cu calendarul deplasărilor pentru sesiunea
parlamentară aprilie – iunie 2015.
În ce priveşte vizita de lucru în Ucraina, având în vedere imposibilitatea
efectuării acesteia în luna aprilie, aşa cum a fost stabilit iniţial, membrii
Comisiei au propus ca deplasarea să aibă loc în luna iunie.
Contextul actual al problemelor cu care se confruntă comunitatea de
români din Irlanda şi Portugalia, precum şi punerea în discuţie a statutului lor
de cetăţeni europeni, au determinat ca membrii Comisiei să propună
efectuarea unor vizite de lucru în Irlanda şi Republica Portugalia.
Următorul punct al ordinii de zi l-a reprezentat petiţia domnului Tima
Câmpean, cetăţean sârb de etnie română, cu privire la simplificarea
procedurilor de obţinere a cetăţeniei române pentru românii din Serbia.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât transmiterea unui
răspuns petentului, prin care să fie informat asupra stadiului propunerilor
legislative ce au ca obiect dobândirea cetăţeniei pentru etnicii români.
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va
continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul
instituţiilor de resort.

Joi, 24 martie 2016
Studiu individual.

VICEPREŞEDINTE,
Mircea Dolha

