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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 13, 14  şi 15 octombrie 2015 

 
 

      La lucrările comisiei din ziua de 13 octombrie 2015 au participat             
16 deputaţi din totalul de 19 membri: 
 
      Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Gabriel-Valentin Boboc – 
vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – vicepreşedinte, Mircea Dolha 
(PNL) – 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), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - 
Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

      Mihai Deaconu (DP) – secretar, Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL) şi Adrian 

Mocanu (PSD)  
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Marţi, 13 octombrie 2015 

 

      Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 13 octombrie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele comisiei.  

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

continuat cu prezentarea Metodologiei privind organizarea alegerii delegaţilor la 

Congresul Românilor de Pretutindeni, formă a proiectului transmis de către 

Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, urmare a 

dezbaterii publice din perioada iulie-august 2015. 

În urma prezentării, membrii comisiei au aprobat metodologia cu 

majoritate de voturi (15 voturi pentru şi 1 abţinere). 

Decizia celor două comisii de specialitate (Comisia pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor şi Comisiei românilor de 

pretutindeni din Senat) cu privire la forma proiectului Metodologiei privind 

organizarea alegerii delegaţilor la Congresul Românilor de Pretutindeni urmează 

a fi transmisă spre informare Birourilor Permanente Reunite ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului. 

 

 

Miercuri, 14 octombrie 2015 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 14 octombrie 2015 au participat             
15 deputaţi din totalul de 19 membri: 
 
      Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Gabriel-Valentin Boboc – 
vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – vicepreşedinte, Mircea Dolha 
(PNL) – vicepreşedinte, Sorin Teju (PC-PLR) – secretar, Mihai Bogdan Diaconu 
(neafiliat), Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane 
(PSD), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Niculina Mocioi (PNL), Ninel Peia 
(PSD), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona Uioreanu 
(PNL). 
 
 

 



Au absentat: 

 
      Mihai Deaconu (DP) – secretar, Aurelian Mihai (PNL), Ovidiu Alexandru 

Raeţchi (PNL) şi Adrian Mocanu (PSD)  

 

     Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 14 octombrie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele comisiei. 

        În cadrul şedinţei s-au purtat discuţii pe marginea subiectelor de 

actualitate şi a evenimentelor desfăşurate în comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării. 

Astfel, a fost adus în atenţie consulatul itinerant în Palma de Mallorca care 

urmează a fi organizat în perioada 30-31 octombrie. A fost amintită întâlnirea 

reprezentanţilor asociaţiilor din Lombardia din data de 9 octombrie a.c., cu 

scopul de a pune bazele unei Comunităţi româneşti în Italia, care pentru prima 

dată va avea lideri reprezentativi, aleşi de rezidenţii români. De asemenea, s-au 

făcut precizări cu privire la conferinţele Re>Patriot care vor avea loc în 16 şi 17 

octombrie, la Valencia şi Madrid, în cadrul cărora urmează a fi prezentate 

oportunităţi ale mediului de afaceri din România, a programelor de finanţare, 

paşii pentru înfiinţarea şi dezvoltarea unei afaceri în ţara noastră. Romanian 

Business Leaders, asociaţie care reuneşte antreprenori şi lideri din mediul de 

afaceri românesc a realizat un proiect de repatriere prin antreprenoriat adresat  

românilor din Diaspora care a debutat cu o campanie de informare şi patru 

conferinţe la Torino, Milano, Londra şi Dublin, unde au participat peste 500 de 

persoane.   

        Tot în cadrul şedinţei a fost prezentată petiţia înaintată Comisiei de către 

directorul Scolii Gimnaziale Alexandru Roman Auseu din judeţul Bihor, domnul 

Adrian Matei Botici, prin intermediul căreia se aduce la cunoştinţă Comisiei că 

Scoala Alexandru Roman Auseu a fost selectată să participe la finala competiţiei 

Hype Youth Start Up din cadrul Hype Expo Milano. Din păcate organizatorii 

plătesc doar pentru o singură persoană transportul, cazarea şi cheltuielile 

pentru trei zile, iar pentru ceilalţi doi elevi şi doi profesori care completează 

echipa pe care şcoala doreşte să o trimită pentru a participa la competiţie 

şcoala nu dispune de fonduri, motiv pentru care se solicită sprijinul.  



         Răspunsul Autorităţii Naţionale pentru cetăţenie (ANC) prin care Comisia 

solicita verificarea aspectelor semnalate de către domnii Iurcov Urie, Scripnic 

Boris, Liziuc Vadim şi Stit Ion referitor la investigarea modului abuziv în care 

ANC organizează şedinţele de depunere a jurământului de credinţă faţă de 

România şi dispunerea de măsuri care se impun pentru intrarea în legalitate a 

ANC a fost un alt punct adus în dezbatere. 

        ANC precizează faptul că în urma comunicării ordinului preşedintelui ANC 

şi ca urmare a programării prealabile, la data la care petenţii s-au prezentat în 

vederea depunerii jurământului de credinţă faţă de ţară, s-a constatat că 

aceştia nu cunoşteau limba română, nici la nivel elementar, aflându-se în 

imposibilitatea depunerii jurământului. 

        De asemenea, ANC precizează că deşi legiuitorul a prevăzut o procedură 

simplificată în cazul acestor solicitanţi se prezumă însă, cunoaşterea limbii 

române, cerinţă esenţială fără de care nu s-ar realiza finalitatea avută în vedere 

de legiuitor, în cadrul procedurii administrative ce are ca obiect redobândirea 

cetăţeniei române şi anume posibilitatea solicitantului „de a se integra în viaţa 

socială.” 

        Totodată în răspunsul dat de ANC se menţionează faptul că la nivelul 

instanţelor judecătoreşti există o practică unitară care confirmă în totalitate 

susţinerile ANC legate de încetarea efectelor ordinului Preşedintelui ANC pe 

motiv de necunoaştere a limbii române, iar în privinţa proceselor-verbale în 

care s-a consemnat necunoaşterea limbii române de către o parte din 

participanţii la ceremonie, ANC precizează că aceştia din urmă nu sunt obligaţi 

să le semneze, având posibilitatea de a refuza semnarea acestor înscrisuri. 

     

Joi, 15 octombrie 2015 

 

 

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

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 

   


