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    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

     şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 03 iunie şi 04 iunie 2015 

 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 03 iunie 2015 au participat                   

17 deputaţi din totalul de 19 membri: 

 

        Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Gabriel-Valentin Boboc – 

vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (DP) – 

secretar, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – vicepreşedinte, Sorin Teju (PC-PLR) – 

secretar, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria 

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

Stelian-Emil Moţ (PSD), Niculina Mocioi (PNL), Ninel Peia (PSD), Ovidiu 

Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (DP). 

 

    Au absentat: 

    Elena - Ramona Uioreanu (PNL ) şi Adrian Mocanu (PSD)  
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           A participat în calitate de invitat domnul Cristian 

Terhes, Preşedinte al Romanian Community Coalition din Statele Unite ale 

Americii. 

 

 

Miercuri, 03 iunie 2015 

 

     Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 03 iunie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele comisiei.  

       După supunerea la vot şi aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii 

de zi, şedinţa comisiei a continuat cu dezbateri asupra Propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 -  

iniţiatori: deputat Aurelian Mihai şi Ovidiu Ioan Dumitru (PNL). 

   Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.11 din Legea 

educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

vederea asigurării accesului la învăţământ în limba română pentru românii 

care trăiesc în străinătate. 

   De asemenea, propunerea legislativă prevede înfiinţarea Institutului 

pentru învăţământ românesc în străinătate, organ de specialitate, cu 

personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice, fiind propusă spre abrogare Hotărârea Guvernului nr.34/1999 

privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

Prin această iniţiativă, deputatul Aurelian Mihai, unul dintre iniţiatori, 

vine în sprijinul tinerilor români din străinătate care mergând în Europa 

pentru a munci au abandonat studiile. Iniţiativa prevede înfiinţarea de unităţi 

de învăţământ primar, gimnazial și liceal prin intermediul cărora se oferă 

posibilitatea ca cei plecaţi din ţară să beneficieze de cursuri pentru 

continuarea studiilor. După cum a menţionat deputatul Aurelian Mihai aceşti 

tineri doresc să aibă posibilitatea să beneficieze de cursuri măcar la distanţă 

sau fără frecvenţă. 

       Propunerea legislativă prevede ca Centrul pentru Educaţie la Distanţă să 

transmită părinţilor la începutul fiecărui an școlar, programele școlare și 



materialele de curs pentru fiecare disciplină de studiu, iar perioada în care ar 

trebui să se desfășoare evaluările se va stabili de personalul Centrului, 

urmând să fie comunicat părinţilor la începutul fiecărui semestru școlar. 

       Membrii comisiei au examinat expunerea de motive, avizul favorabil cu 

observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, precum şi avizul Consiliului 

Economic şi Social care nu susţine propunerea legislativă. 

        În urma dezbaterii s-a hotărât cu unanimitate de voturi continuarea 

dezbaterilor pentru şedinţa următoare.  

Metodologia privind organizarea procesului de desemnare a delegaţilor 

pentru primul Congres al românilor de pretutindeni l-a constituit următorul 

punct al ordinii de zi. 

În cadrul şedinţei au fost discutate o serie de propuneri ce urmează a 

fi dezbătute în şedinţa comună cu membrii Comisiei românilor de 

pretutindeni din Senat care va avea loc în data de 9 iunie a.c., şedinţă la 

care a fost invitat să participe şi domnul Angel Tîlvăr, ministrul delegat 

pentru relaţiile cu românii din afara graniţelor ţării. 

         La dezbatere a participat, în calitate de invitat, domnul Cristian 

Terhes, Preşedintele Romanian Community Coalition din SUA, care a 

prezentat pe scurt activitatea organizaţiei pe care o conduce şi a arătat 

disponibilitate în vederea susţinerii iniţiativelor şi propunerilor membrilor 

comisiei în interesul românilor de pretutindeni. 

La secţiunea Diverse, preşedintele Comisiei, domnul Mircea Lubanovici 

a informat membrii comisiei cu privire la răspunsul Autorităţii Naţionale 

pentru Cetăţenie (ANC) referitor la petiţia înaintată Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării, de către domnul Iurie Birca 

prin care solicită informaţii privind stadiul soluţionării cererii de redobândire 

a cetăţeniei române.  

        În cazul menţionat, ANC a informat că cererea de redobândire a 

cetăţeniei române pentru domnul Iurie Birca a fost aprobată. 

        De asemenea, preşedintele Mircea Lubanovici a făcut cunoscut 

răspunsul transmis din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice prin care se comunică soluţionarea favorabilă a 

solicitării domnului Căminişteanu Constantin de realizare a transferului în 

străinătate a drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii.  



        Situaţia muncitorilor români din Frankfurt a fost un alt punct adus în 

atenţia membrilor comisiei de către deputatul Aurelian Mihai. 

În data de 1 iunie 2015, deputatul Aurelian Mihai a fost prezent la 

întâlnirea cu o parte din muncitorii români care au reclamat neplata salariilor 

restante pentru lunile Aprilie şi Mai, precum şi problemele legate de cazare, 

situaţii care i-au determinat pe aceştia să ia în calcul inclusiv varianta 

repatrierii.  

Întors recent din colegiul pe care îl reprezintă, deputatul Aurelian Mihai 

a informat membrii comisiei asupra situaţiei grupului de muncitori români 

angajaţi ai firmei de construcţii Kaczor din Offenbach - D&B Bau GmbH cu 

sediul în Neustadt/ Weinstraße - care au protestat pentru neplata salariilor.  

Potrivit relatărilor muncitorilor români, antreprenorul din Offenbach nu 

a achitat chiria pentru cazarea muncitorilor români, mulţi dintre aceştia 

practic neavând unde să locuiască. La iniţiativa Primăriei din Frankfurt şi prin 

bunăvoinţa manifestată de domnul primar Peter Feldmann s-a reuşit cazarea 

pentru o parte a muncitorilor. 

De asemenea, prin acţiunea lăudabilă a Sindicatului IG Bau aparţinând 

Confederaţiei Sindicatelor din Germania (DGB) reprezentată de  către Letiziei 

Türk, sindicalistă de origine română care lucrează în cadrul proiectului DGB 

„Faire Mobilität“, cetăţenii români au fost ajutaţi să îşi revendice drepturile, o 

parte primind asigurări că vor recupera deocamdată parte din salariu.   

Cerinţa principală a muncitorilor, unii dintre ei având experienţa 

traiului şi în alte ţări, Israel sau Italia, a fost legată de soluţionarea 

problemei băneşti, dar discuţia a fost dusă mai departe abordând teme de 

interes legate de lipsa locurilor de muncă acasă ori dificultăţi în accesarea 

fondurilor europene. 

Deputatul Aurelian Mihai a menţionat că va face curând o serie de 

propuneri de modificare a prevederilor actelor normative precum şi 

propuneri pentru un nou acord în materie de muncă între ambele state. 

De asemenea, deputatul Mihai a subliniat că va continua să se 

informeze asupra situaţiei muncitorilor români. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problemelor românilor de pretutindeni cu sprijinul 

autorităţilor de resort. 

 



 

 

 

 Joi, 04 iunie 2015 

 

Studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 
 


