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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 12 şi 14 aprilie 2016 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 12 aprilie 2016 au participat            

15 deputaţi din totalul de 18 membri: 

 

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

vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (UNPR) – 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 Dolha (PNL) – vicepreşedinte, Adrian Mocanu (neafiliat) şi 

Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD). 
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Marţi, 12 aprilie  2016 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 12 aprilie 2016, fiind condusă de domnul deputat 

Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei.  

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

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a continuat cu informarea 

membrilor Comisiei cu privire la scrisoarea deschisă semnată de reprezentanţi ai 

diasporei referitoare la organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni. 

Prin intermediul scrisorii deschise se solicită anularea organizării 

Congresului Românilor de Pretutindeni anunţat pentru perioada 24-25 iunie 

2016. 

În acest sens, cosemnatarii scrisorii reclamă lipsa unei consultări reale a 

diasporei. Astfel, pentru o mai bună reflectare a realităţii din diasporă, se 

propune iniţial organizarea unui pre-Congres, care să se desfăşoare fără 

influenţe de natură politică şi fără a implica costuri pentru statul român. 

Dintre motivele organizării acestui pre-Congres se menţionează: finanţarea 

evenimentului care nu ar garanta independenţa acestuia, neclaritatea scopurilor 

şi obiectivelor congresului, dificultatea obţinerii a 500 de semnături, lipsa unor 

informaţii clare cu privire la organizarea congresului şi înregistrarea cetăţenilor 

români, menţionată în lege, etc. 

Şedinţa comisiei a continuat cu discuţii pe marginea subiectelor de 

actualitate desfăşurate în comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

  Au fost aduse în discuţie protestul de susţinere pentru familia Bodnariu din 

Norvegia ce urmează a se desfăşura în data de 16 aprilie a.c., înscrierea în 

Registrul electoral pentru alegătorii români din străinătate în perspectiva 

alegerilor parlamentare din acest an, precum şi schimbarea buletinelor de 

identitate. 

        Alte subiecte  aduse în atenţia membrilor Comisiei au făcut referire la 

creşterea numărului de solicitări pentru obţinerea cetăţeniei române,  tendinţe 

privind repatrierea Diasporei, precum şi situaţia cetăţenilor români care lucrează 



în domeniul construcţiilor în Italia, a celor care intenţionează să se transfere în 

Italia, dar şi cei care au muncit în Italia şi vor să se întoarcă acasă. 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul 

instituţiilor de resort.  

 

 
 

 
 
 

Joi, 14 aprilie 2016 

 
 

Studiu individual. 
 

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 


