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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  

14, 15 şi 16 martie 2017 

  

    La lucrările comisiei din ziua de 14 martie 2017 au participat 

14 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

       Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie 

(USR)  – vicepreşedinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Sorin 

Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte,Sebastian Valentin Nicolae Radu 

(PSD) – secretar, Anton Anton (ALDE), Doru Petrişor Coliu (PMP), 

 Angelica Fădor (PNL), Costel Lupaşcu (PSD), Gheorghe-Eugen 

Nicolăescu (PNL), Radu-Adrian Pau (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea 

(PNL), Vasile Alin Văcaru (PSD) şi Alexandru Mihai Voicu (PNL).  

 

Au absentat: 

Tudor Rareş Pop (USR) – secretar. 
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Au participat în calitate de invitaţi doamnele Emilia Spurcaciu – 

responsabil comunicare în cadrul Asociaţiei INCA Romania, şi 

reprezentant al Sindicatului FLAI-CGIL şi Silvia Dumitrache – 

preşedinte al Asociaţiei Femeilor din Italia. 

 

 

Marţi, 14 martie 2017  

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 14 martie 2017, fiind condusă de 

domnul deputat Constantin Codreanu, preşedintele Comisiei. 

         După supunerea la vot a ordinii de zi, domnul deputat 

Constantin Codreanu, a făcut o scurtă prezentare asupra recentelor 

cazuri de exploatare a unor românce din Sicilia, Italia. 

După scurta prezentare, domnul deputat Constantin Codreanu a 

dat cuvântul doamnei Emilia Spurcaciu, responsabil comunicare al 

Asociaţiei INCA Romania şi reprezentantă a unor federaţii sindicale din 

domeniul agricol și construcţii.  

 Doamna Spurcaciu a prezentat pe scurt problemele cu care se 

confruntă românii plecaţi la muncă în Italia, atrăgând atenţia asupra 

faptului că foarte mulţi dintre aceștia nu-și declară prezenţa pe 

teritoriul statului Italian, nu au viză de reședinţă, ceea ce îngreunează 

monitorizarea fenomenului.  

 În cadrul dezbaterilor, doamna Emilia Spurcaciu a adus în atenţia 

membrilor Comisiei situaţia lucrătorilor români din Ragus, Ginosa, şi 

Puglia, care trăiesc și muncesc în condiţii inumane. Exploataţi pe 

câmpuri, în sere, plătiţi cu sume derizorii pentru muncă fără pauze și 

fără zile libere.  

Condiţiile de muncă, numărul de ore pe zi pe care le muncesc 

(respectiv 10-12 ore pe zi), fără contracte de muncă sau drepturi 

sociale, precum şi salariile derizorii au fost alte puncte aduse în atenţia 

membrilor Comisiei de către doamna Emilia Spurcaciu. 

 

 



 

Lipsa de informaţii şi dorinţa de a obţine locuri de muncă, îi 

determină pe cei care muncesc fără acte să ajungă să lucreze în 

condiţii inumane şi să trăiască la limita sărăciei, aşteptând într-un loc, 

unde angajatorii, prin intermediul unor ”caporali” îi aduc la locul de 

muncă. 

Aceşti „caporali” sunt intermediari care aduc practic cetăţenii şi îi 

angajează ilegal la negru. 

 Odată angajaţi, aceştia sunt lăsaţi fără documente și segregaţi 

într-o casă rurală, în condiţii de igienă șocante, trăind şi muncind la 

limita sărăciei. 

Femeile românce din provincia Ragusa, din Sicilia, Italia, care 

lucrează în agricultură sunt victime a numeroase abuzuri, inclusiv 

ameninţări şi agresiuni sexuale. 

Situaţia în care se află și copiii acestor români, care nu sunt 

înscriși în sistemul educaţional, a fost un alt punct adus în atenţia 

membrilor Comisiei de către doamna Emilia Spurcaciu. 

        Mai mult, doamna Spurcaciu a vorbit despre faptul că, nefigurând 

în evidenţele oficiale, românii sunt izolaţi, foarte mulţi dintre aceștia 

”trăiesc și muncesc în același loc” și nu beneficiază de servicii medicale 

sau de altă formă de asistenţă, timpul lor de lucru fiind dublu prin 

raportare la reglementările italiene în domeniul muncii. 

Caracterizându-i ca ”invizibili”, doamna Emilia Spurcaciu a 

menţionat că această categorie de români din afara graniţelor nu doar 

că nu-și cer drepturile, dar nici nu le cunosc și nu le conștientizează.  

      Deși este greu de întocmit o statistică exactă a numărului de 

români care se confruntă cu acest fenomen în Italia, tocmai din cauza 

statutului lor de ”invizibili”, potrivit doamnei Emiliei Spurcaciu 

majoritatea provin din zona Moldovei și din Transilvania. În plus, 

divizarea comunităţilor de români din afara ţării este unul din factorii 

care îngreunează rezolvarea problemelor. 

 

 

 

 



 

 

       Doamna Silvia Dumitrache, președinta Asociaţiei Femeilor din 

Italia, a arătat că fenomenul nu este de dată recentă, și că încă din 

2008 mai mulţi jurnaliști au tratat pe larg subiectul exploatării și 

abuzurilor la care sunt supuși românii din Italia. 

        Doamna Silvia Dumitrache a menţionat că numărul denunţurilor 

este foarte mic din cauza neîncrederii în instituţii, precum şi din cauza 

ameninţărilor, inclusiv la adresa familiilor rămase în ţară, pe care le 

primesc românii aflaţi în asemenea situaţii şi a presei, pentru a nu se 

spune public şi a face România de ruşine. 

 În privinţa femeilor, doamna Silvia Dumitrache a semnalat 

inclusiv abuzurile sexuale la care sunt supuse, chiar dacă sunt însoţite 

de membri ai familiei. 

 Astfel, 20% din avorturile înregistrate din Ragusa sunt ale 

femeilor românce. 

După cum a menţionat aceasta, există cazuri când femeile se 

duc prea târziu la medic şi nu mai pot face întrerupere de sarcină, 

biserica catolică convingând femeile să nu facă întreruperi de sarcină,  

ajungându-se în situaţia de nu mai se poate face nimic. 

        De asemenea, aceasta a mai menţionat faptul că există situaţii în 

care româncele dau naștere unor copii pe care, tot din cauza 

presiunilor și ameninţărilor, îi abandonează în maternităţi, ceea ce dă 

naștere unei alte probleme. Ţinând cont de faptul că părinţii lor nu au 

documente sau nu sunt înregistraţi în evidenţe, și copiii lor devin 

”invizibili”, ceea ce le blochează accesul la servicii medicale, sociale 

sau asistenţă financiară. 

 Un alt punct adus în atenţie a fost şi cea a bandantelor, care 

sunt la rândul lor violate şi maltratate. 

         Ceea a ce a menţionat doamna Silvia Dumitrache a fost 

necesitatea investirii în românii din afara ţării, precum şi organizarea 

unor acţiuni/întruniri ale Ambasadelor şi Consulatelor.  

 

 

 



 

 În acest context, doamna Silvia Dumitrache a menţionat lipsa 

unor întruniri la Milano. 

 Lipsa unor programe sociale ale Departamentului politici pentru 

relaţia cu românii de pretutindeni, precum şi organizarea unui grup 

interinstituţional au fost alte puncte adus în atenţia membrilor Comisiei 

de către doamna Silvia Dumitrache. 

 Alte subiecte aduse în atenţie au fost modurile de informare ale 

cetăţenilor români din afară, pentru că românii care ajung în aceste 

situaţii provin în special din medii izolate, foarte sărace, unde 

informarea se face de la om la om, precum şi despre evenimentele 

care vor avea loc pe 15 mai şi 1 Iunie a.c.   

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării au hotărât efectuarea unei vizite de 

lucru în Italia în cel mai scurt timp, în vederea monitorizării şi găsirii 

unor soluţii pentru reducerea şi stoparea fenomenului. 

 

Miercuri, 15 martie 2017 şi Joi, 16 martie 2017. 

 

Studiu individual. 

 

 

         PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

 

                                    SECRETAR, 

                                                             Sebastian Valentin RADU 

 

 

 

     Expert parlamentar, 

    Mona-Valentina ALESANDRU 


