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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 11, 12 şi 13  martie 2014 

 
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 11, 12 şi 13  martie 2014 
 

 
 

La lucrările comisiei din ziua de 11 martie 2014 au participat                      

14 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

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

Mihai Bogdan Diaconu (PSD) – vicepreşedinte, Maria Grecea (PNL) – 

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

Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (neafiliat), Niculina Mocioi (PPDD), 

Constantin – Stelian-Emil Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion Stan 

(PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL) 

 

 

 Au absentat: 

Adrian Mocanu (PSD)  
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         Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

ziua de 11 martie a fost condusă de domnul deputat Mircea Lubanovici, 

preşedintele Comisiei.  

        În deschiderea şedinţei domnul deputat Mircea Lubanovici a supus la vot 

ordinea de zi a şedinţelor, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

        Ca prim punct al ordinii de zi domnul deputat Mircea Lubanovici a prezentat 

propunerea legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot 

de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate. (Plx 

107/2014), iniţiatori fiind deputaţii independenţi Eugen Tomac, Valerian Vreme, 

Mihaela Stoica şi Clement Negruţ. Comisia a fost sesizată spre dezbatere şi 

avizare.  

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

legal privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot la alegerile pentru 

Camera Deputaţilor şi Senat, alegerile pentru Preşedintele României şi alegerile 

pentru Parlamentul European, de către alegătorii români care au domiciliul sau 

reşedinţa în străinătate. 

 Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului 

Legislativ trimis cu adresa nr. 1197 din 29 octombrie 2013, precum şi punctul de 

vedere al Guvernului care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, s-a hotărât avizarea 

favorabilă a propunerii legislative (9 voturi pentru, 4 împotrivă şi 1 abţinere). 

Dezbaterile sedinţelor au continuat cu informarea domnului deputat Mihai 

Aurelian, deputat în colegiul 1 Diaspora cu privire la situaţia muncitorilor români 

din Italia prezentată de domnul deputat Aurelian Mihai. 

Acesta a adus în atenţia membrilor comisiei situaţia celor trei cetăţeni 

români agresaţi de poliţia italiană pentru că şi-au cerut drepturile.  

Din informaţiile apărute în presa română italiană (Gazeta Românească din 

12 martie a.c.), aproximativ 60 de cetăţeni români au semnat un document prin 

care îşi cereau drepturile de la firma Mondo Convenenienza din Campi Bisenzio. 
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Cetăţenii români nepriminând nici un răspuns au protestat pe parcursul mai 

multor zile, iar poliţia  a intervenit în forţă. 

 Ca urmare a acestei situaţii deputatul Mihai Aurelian a contactat Ambasada 

României la Roma. 

 Conform informaţiilor transmise de Ambasadă, Consulatul General Bologna 

se află în legătură permanentă cu reprezentantul protestatarilor, iar toţi cetăţenii 

români se află în afara oricărui pericol. Totodată, o echipă formată din 

reprezentanţi ai Consulatului General de la Bologna s-a deplasat în teren pentru a 

acorda asistenţă consulară şi pentru a participa la întâlnirea dintre reprezentanţii 

protestatarilor şi cei ai firmei angajatoare. 

De asemenea în informaţiile primite de deputatul Mihai Aurelian, se 

precizează că Ministerul Afacerilor Externe şi Consulatul General de la Bologna se 

preocupă îndeaproape de evoluţia cazului, menţinând permanent legătura cu 

autorităţile locale şi întreprinzând toate demersurile posibile pentru acordarea de 

asistenţă consulară cetăţenilor români, în limita competenţelor legale. 

Solicitarea Organizaţiei Studenţilor Basarabeni l-a constituit următorul 

punct al ordinii de zi.  

Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Bucureşti este o organizaţie non-

guvernamentală care are ca scop educarea tinerilor basarabeni aflaţi la studii în 

România în spirit naţional, democratic şi pre-european. 

Pe 27 martie 2014 se împlinesc 96 de ani de la Unirea Basarabiei cu 

România – marele vis al românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Pentru a 

consemna această dată importantă pentru toţi românii, Organizaţia Studenţilor 

Basarabeni din Bucureşti desfăşoară între 27-30 martie, cea de-a VII ediţie a 

Festivalului „Zilele Basarabiei la Bucureşti”. 

Organizaţia Studenţilor Basarabeni solicită sprijinul „Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării” pentru desfăşurarea Festivalului 

„Zilele Basarabiei” 2014.  

Referitor la punctul patru al ordinii de zi, membrii comisiei, au supus la vot 

solicitarea Grupului parlamentar al PPDD de numire a doamnei deputat Niculina 

Moicioi, membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 



 
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222 Fax: 021/4141223 

cromanii@cdep.ro 
 

ţării în funcţia de vicepreşedinte al comisiei, în locul doamnei deputat Maria 

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

Doamna deputat Maria Grecea rămânând în continuare membru al comisiei. 

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

din afara graniţelor ţării au hotărât cu majoritate de voturi, numirea, doamnei 

deputat Niculina Mocioi în funcţia de vicepreşedinte al comisiei 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării acordă o 

atenţie deosebită petiţiilor şi memoriilor. După o scurtă evaluare a petiţiilor s-au 

observat probleme în procesul de redobândire a cetăţeniei române, pentru 

cetăţenii români din Republica Moldova. Creşterea duratei de obţinere a 

cetăţenie române, taxele percepute pentru perfectarea oricărui act de 

redobândire a cetăţeniei române au fost temele principale ale petiţiilor. 

Alte petiţii au făcut referire la dreptul la învăţământ şi serviciu religios în 

limba română precum şi situaţia din judeţele Branicevo, Pomoravski, Podunavski 

şi regiunea Belgrad ale etnicilor români din Serbia de Răsărit.  

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va continua 

monitorizarea şi soluţionarea memoriilor şi petiţiilor cu sprijinul autorităţilor de 

resort, precum şi monitorizarea situaţiilor tensionate din comunităţile istorice de 

români. 
 

La lucrările comisiei din ziua de 12 martie 2014 au participat                      

14 deputaţi din totalul de 15 membri: 
 

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

Mihai Bogdan Diaconu (PSD) – vicepreşedinte, Niculina Mocioi (PPDD) – 

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

Maria Grecea (PNL),  Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (neafiliat), 

Constantin – Stelian-Emil Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion Stan 

(PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL) 
 

 Au absentat: 

Adrian Mocanu (PSD)  
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Joi,  13 martie 2014 

 

Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 
Mircea Lubanovici 


