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al lucrărilor Comisiei din zilele de 08 şi 09 iunie 2016 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 08 şi 09 iunie 2016 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 08 iunie 2016 au participat 16 deputaţi din 

totalul de 18 membri: 

 

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

vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (UNPR) – vicepreşedinte, Mircea Dolha 

(PNL) – 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: 

 Adrian Mocanu (neafiliat) şi Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD). 
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Miercuri, 08 iunie 2016 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 08 iunie 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 discuţii pe 

marginea subiectelor de actualitate desfăşurate în comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării. 

  A fost adusă în discuţie situaţia actuală în ce priveşte înregistrarea în 

Registrul electoral a cetăţenilor români cu domiciliul sau reședinţa în străinătate, 

în perspectiva exercitării dreptului de vot în cadrul alegerilor parlamentare de la 

sfârşitul acestui an. În acest sens, până la data de 8 iunie 2016, în Registrul 

electoral, cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă s-au înscris 817 cetăţeni 

români, iar cu opţiunea pentru votul la o secţie de votare din apropierea locuinţei 

225 de cetăţeni români. 

 În ceea ce privește organizarea Congresul Românilor de Pretutindeni ce se 

va desfăşura la Bucureşti în zilele de 24-25 iunie 2016, în cadrul ședinţei s-a 

realizat o analiză a reprezentării pe ţări a delegaţilor validaţi în baza 

documentelor solicitate conform dispoziţiilor Metodologiei privind organizarea 

alegerii delegaţilor la Congresul Românilor de Pretutindeni.  

        Alte subiecte  aduse în atenţia membrilor Comisiei au făcut referire la 

creşterea numărului de solicitări pentru obţinerea cetăţeniei române, precum şi  

tendinţele privind repatrierea Diasporei. 

 Răspunsul Ministerului Justiţiei cu privire la solicitarea Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării referitor la analizarea celor 

semnalate de domnul Valerian Simirică l-a constituit următorul punct al ordinii 

de zi. De asemenea, a fost prezentată situaţia semnalată de domnul Ioan Boca, 

născut în România şi în prezent cetăţean australian, cu domiciliul în Australia, 

căruia în anul 2015 i-a fost aprobată cererea de redobândire a cetăţeniei române 

și solicită depunerea jurământului de credinţă în România. 

 



 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul 

instituţiilor de resort.  

 

 
Joi, 09 iunie 2016 

 
Studiu individual. 

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 


