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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19 şi 20 noiembrie 2014 

 

 

 La lucrările comisiei din ziua de 19 noiembrie 2014 au participat                      

17 deputaţi din totalul de 18 membri: 

 

 Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), Mircea Dolha (PNL) - vicepreşedinte, 

Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat) – vicepreşedinte, Niculina Mocioi (PDL) – 

vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PPDD) – secretar, Ninel Peia (PSD) - secretar, 

Mario-Ernest Caloianu (PSD), Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria Grecea (PNL), 

Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (neafiliat), Constantin-Stelian-Emil 

Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan (PSD), Teju Sorin (PC-PLR), 

Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

Adrian Mocanu (PSD)  
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                                  Miercuri, 19 noiembrie 2014 

 

         Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 19 noiembrie 2014 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele Comisiei.  

  După aprobarea, cu unanimitate de voturi, a ordinii de zi a şedinţei, 

preşedintele Comisiei a supus la vot solicitarea liderilor grupurilor parlamentare 

de numire a domnilor Caloianu Mario-Ernest şi Dobre Mircea-Titus, membrii ai 

Comisiei pentru pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în funcţia 

de vicepreşedinţi ai Comisiei, Teju Sorin şi Mihai Aurelian membrii ai Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în funcţia de secretari ai 

Comisiei conform art.45 alin.(2) şi (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

Doamna deputat Niculina Mocioi şi domnii deputaţi Diaconu Mihai-Bogdan şi Peia 

Ninel rămânând în continuare membri ai comisiei. 

 În urma supunerii la vot, membri Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea domnilor 

Caloianu Mario-Ernest şi Dobre Mircea-Titus în funcţia de vicepreşedinţi ai 

Comisiei şi a domnilor Teju Sorin şi Mihai Aurelian în funcţia de secretari ai 

comisiei. 

Urmare a organizării defectuoase a procesului electoral şi a secţiilor de vot 

din diasporă după cel de-al II-lea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, 

deputatul Aurelian Mihai aduce în atenţia membrilor comisiei situaţia din Paris, 

Viena, Torino,  Madrid, Munchen şi Castellon în perioada votării. 

Imaginea românilor care au îndurat în ploaie, frig, alţii în ninsoare, după ore 

de aşteptare, unii chiar aşteptând absurd la rând cu copii în braţe ore întregi 

pentru a vota a fost adusă în atenţie de deputatul Aurelian Mihai. 

Precizările deputatului au continuat cu faptul că  românii care cunosc viaţa în 

diaspora au construit, construiesc şi încă vor contribui pozitiv anii următori la 

consolidarea imaginii României. 

Cazul cetăţenilor români care lucrează ilegal în Italia a fost un alt punct adus 

în atenţia membrilor comisiei de către deputatul Aurelian Mihai. 



După o monitorizare atentă, deputatul a constatat că în Italia, precum  şi în 

alte ţări din diasporă, foarte mulţi români muncesc fără acte. Propunerea  

deputatului Aurelian Mihai a fost de a modifica legislaţia pentru ca românii să 

aibă posibilitatea să plătească retroactiv cotizaţiile la asigurările sociale pentru ca 

pe viitor să beneficieze de pensie. 

Informarea deputatului a continuat cu faptul că există numeroase probleme 

cu privire la muncitorii care pleacă în străinătate cu contracte de muncă, iar 

firmele care îi angajează nu respectă contractele semnate, muncitorii pierzându-

şi locurile de muncă după puţin timp, aflându-se în situaţia de a rămâne fără 

bani, abandonaţi în străinătate. Pentru acest lucru deputatul Aurelian Mihai a 

solicitat modificări în privinţa legislaţiei în domeniul muncii, propunând 

constituirea unui Fond de garanţie în momentul contractării, astfel încât să fie 

asigurată repatrierea când contractul de muncă nu se onorează.  

Informarea cu privire la solicitarea Platformei Unioniste Acţiunea 2012 l-a 

constituit următorul punct al ordinii de zi.  

În cadrul dezbaterilor, deputatul Ninel Peia, aduce în atenţia membrilor 

comisiei solicitarea Platformei Unioniste Acţiunea 2012.  Pe această cale Centrul 

Român de Studii şi Strategii, în parteneriat cu Platforma civică Acţiunea 2012 

urmează să desfăşoare o conferinţă cu tema „Reuniunea celor două state 

româneşti în contextul alegerilor prezindenţiale din România şi a celor 

parlamentare din Republica Moldova.”  

La această conferinţă sunt invitaţi membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, parlamentari, analişti, jurnalişti, membrii ai 

corpului diplomatic, profesori universitari, studenţi. 

Membrii comisiei au hotârât cu unanimitate de voturi invitarea unei 

delegaţii marţi, 25 noiembrie 2014, ora 16:00. 

Dezbaterile cu privire la sesizările şi solicitările primite de comisie, precum şi 

adresele trimise din partea comisiei au constituit următorul punct al ordinii de zi. 

O monitorizare atentă a adreselor trimise din partea comisiei către instituţiile 

abilitate, respectiv Ministrul Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru 

românii de pretutindeni, Biroul Electoral Central demonstrează interesul Comisiei 

pentru românii din afara graniţelor ţării pentru românii din afară. 



De asemenea, membrii comisiei au hotărât trimiterea unei adrese domnului 

Valeriu Zgonea, preşedintele Camerei Deputaţilor în care se solicită introducerea 

tuturor deputaţilor de diaspora, membri ai Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, ca membrii în Comisia pentru Codul Electoral ce 

urmează a fi constituită în Parlamentul României. 

În cadrul şedinţei s-a hotărât, de asemenea, trimiterea unei adrese 

preşedinţilor birourilor permanente reunite, respectiv domnului Valeriu Zgonea, 

preşedintele Camerei Deputaţilor şi domnului Călin Popescu Tăriceanu, 

preşedintele Senatului, prin care să se solicite retragerea împuternicirii date 

Ministerului Afacerilor Externe şi Departamentului politici pentru românii de 

pretutindeni în privinţa competenţelor de organizare a Congresului Românilor de 

Pretutindeni, având în vedere faptul că legea nu prevede delegarea de 

competenţă şi substituire. 

       Petiţia domnului Cojuhari Constantin din Republica Moldova care solicita 

sprijin pentru redobândirea cetăţeniei române a fost un alt punct adus în atenţia 

membrilor comisiei. Solicitarea domnului Cojuhari Constantin a fost deja trimisă 

Autorităţii Naţionale pentru cetăţenie. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va continua 

monitorizarea problemelor românilor de pretutindeni cu sprijinul autorităţilor de 

resort. 

 

                               Joi, 20 noiembrie  2014 

 

 Studiu individual 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 


