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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 24 şi 26 martie 2015 

 

  La lucrările comisiei din ziua de 24 martie  2015 au participat 15 deputaţi 

din totalul de 19 membri: 

 

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

Ernest Caloianu (PSD) – vicepreşedinte, Mircea-Titus Dobre (PSD) – 

vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte,  Mihai Deaconu (PP-DD), 

Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), 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). 

 

Au absentat: 

      Sorin Teju (PC-PLR) – secretar, Adrian Mocanu (PSD), Ovidiu Alexandru 

Raeţchi (PNL)  şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 
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          Au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului Afacerilor 

Externe: domnul Sebastian Ioan Hotca - secretar de stat DPRRP şi domnul 

Pietro Pavoni – ministru consilier.   

                                                                                                 

 

 

Marţi, 24 martie 2015 

 

 

         Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 24 martie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedinte.  

Primul punct al ordinii de zi l-a reprezentat întâlnirea membrilor Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării cu Excelenţa Sa, 

domnul Diego BRASIOLI, ambasadorul Republicii Italiene la Bucureşti. 

 În deschiderea dialogului, Preşedintele Comisiei, deputatul Mircea 

Lubanovici, a subliniat faptul că Italia reprezintă unul dintre partenerii 

strategici ai României, cu care ţara noastră are relaţii de excelenţă, bazate pe 

solide legături istorice şi pe o cooperare strânsă şi diversificată sub aspectul 

domeniilor de interes comun. Domnia sa a amintit că în acest an se împlinesc 

136 de ani de relaţii diplomatice româno-italiene, care, din 2008, se 

desfăşoară sub semnul Parteneriatului Strategic Consolidat. 

Preşedintele Mircea Lubanovici a subliniat importanţa comunităţilor 

româneşti din Italia şi a amintit că în oraşele italiene sunt înregistraţi peste 

1.000.000 de cetăţeni români şi în jur de 100 de asociaţii româneşti care se 

bucură de o bună reputaţie şi a adus în atenţie o serie de probleme cu care se 

confruntă românii din Italia. 

În acelaşi context şi în baza bunelor relaţii diplomatice şi de prietenie, 

deputatul Mircea Lubanovici şi-a exprimat dorinţa de a fi identificate 

modalităţile cele mai eficiente de conlucrare între cele două state pentru a 

putea fi împiedicate actele cu caracter xenofob, precum cele petrecute la 

începutul lunii martie, amintind incidentele care au avut loc într-un cartier 

situat la periferia Romei, unde mai multe autoturisme cu numere de 

înmatriculare româneşti au fost incendiate. 



 În intervenţia sa, ambasadorul Diego Brasioli a evidenţiat relaţiile 

economice strânse dintre cele două ţări şi a subliniat faptul că în relaţiile 

dintre cele două popoare prevalează factorul uman, precizând că în opinia sa 

„nu există în Europa două popoare mai apropiate decât cel român şi cel 

italian” şi, de asemenea, a apreciat buna integrare a românilor şi aportul 

deosebit al acestora la viaţa economică şi socială. 

Ambasadorul Italiei la Bucureşti, domnul Diego Brasioli şi-a exprimat 

regretul cu privire la situaţiile mai puţin plăcute, care îi vizează pe cetăţenii de 

origine română, pentru care, a menţionat domnia sa, se cere o atenţie 

deosebită şi a precizat că se fac în continuare eforturi pentru prevenirea şi 

limitarea lor. În acest sens a fost amintit Protocolul de înţelegere, în vigoare 

din ianuarie 2014, semnat la Bucureşti de Şeful Poliţiei italiene. Tot în acest 

sens, ambasadorul Brasioli a precizat că, în prezent, autorităţile din Italia 

lucrează la un nou acord pentru evitarea dublei impuneri şi pentru a face ca 

relaţiile dintre cele două ţări să fie din ce în ce mai eficiente. 

 Invitat al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării, senatorul Viorel Badea, vicepreşedinte al Comisiei românilor de 

pretutindeni din Senatul României şi-a exprimat îngrijorarea faţă de 

incidentele care s-au întâmplat în Italia.   

În ceea ce priveşte ancheta în legătură cu incendierea maşinilor 

româneşti din Italia, ambasadorul Italiei a anunţat că investigaţiile continuă. 

După cum a precizat Excelenţa Sa, domnul Diego Brasioli. „În seara aceea au 

fost incendiate 22 de maşini şi numai o parte aparţineau cetăţenilor români. 

Asta nu înseamnă ca nu trebuie să ne îngrijorăm că ar putea ascunde o 

mişcare de tip rasist. Ancheta este foarte atent desfăşurată de autorităţile din 

Italia”. 

  Acţiunile cu caracter xenofob îndreptate către comunităţile de români 

din Italia unde mai multe maşini cu numere româneşti au fost incendiate au 

fost aduse în atenţie şi de domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte al 

Comisiei, care a adus în atenţia ambasadorului Brasioli intenţia membrilor 

Comisiei de români din afara graniţelor ţării de a efectua o vizită de lucru în 

Italia, cel mai probabil în luna mai a.c. 

Având în vedere că în Uniunea Europeană comunitatea românească este 

una numeroasă şi ţinând cont de problemele specifice cu care se confruntă pe 

teritoriul italian, membrii comisiei consideră că este necesară susţinerea 



oricărui demers şi al oricărei acţiuni care ar putea îmbunătăţi situaţia 

românilor din Diasporă. 

 Domnul ambasador Diego Brasioli a asigurat membrii comisiei de tot 

sprijinul său, precum şi de faptul că monitorizează atent investigaţiile făcute 

de către autorităţile italiene, astfel încât vinovaţii să fie găsiţi şi pedepsiţi.  

Vicepreşedinte al comisiei, domnul Mario-Ernest Caloianu a adus în 

discuţie declaraţie făcută de eurodeputatul italian Gianluca Bonnano la un post 

de radio din Italia şi aprecierile acestuia, extrem de grave, la adresa 

românilor, atunci când a comentat sinuciderea unui deţinut român în 

închisoarea de la Milano. 

 În acest context, deputatul Caloianu a prerzentat datele unui studiu 

conform căruia imigranţii din Italia produc 123 miliarde de euro anual, adică 

8,8% din PIB-ul Italiei. De asemenea, studiul arată că intrările de bani în 

visteria statului depăşesc ieşirile cu 4 miliarde euro. 

 Excelenţa Sa domnul Ambasador Diego Brasioli a declarat ferm că „ într-

o Europă unită nu este loc pentru acţiuni xenofobe”, şi a confirmat faptul că 

Italia este un susţinător ferm al aderării României în Spaţiul Schengen, 

apreciind că, în opinia sa, ar fi trebuit să se dea curs solicitării României încă 

din anul 2011. 

Cele două părţi au analizat evenimentele desfăşurate în ultima perioadă 

în care au fost implicaţi cetăţenii români şi au stabilit că o colaborare strânsă 

între autorităţile din cele două state ar putea elimina astfel de incidente. 

Alte subiecte importante ale întrevederii cu Excelenţa Sa Domnul Diego 

Brasioli au fost vizat acţiuni de încurajare a investiţiilor străine în ţara noastră, 

problemă adusă în atenţie de domnul vicepreşedinte al Comisiei, domnul 

Valentin Boboc, de sprijinire a reprezentării comunităţii româneşti la cel mai 

înalt nivel decizional din Italia – în Parlamentul de la Roma, problemă adusă în 

atenţie de doamna deputat Maria Grecea, precum şi rezolvarea în regim de 

urgenţă a situaţiei dificile în care se află conaţionalii noştri din Sicilia, unde 

muncesc în condiţii aproape inumane, fără forme legale, sub teroarea unor 

angajatori care îi exploatează, problemă ridicată de domnul deputat Aurelian 

Mihai. 

În cadrul întrevederii ambele părţi au convenit asupra necesităţii 

intensificării relaţiilor dintre cele două state şi a fost exprimată încrederea 

deplină în autorităţile italiene în definitivarea anchetelor în curs, precum şi în 



ceea ce priveşte protecţia tuturor cetăţenilor europeni prin acţiuni prompte şi 

de preîntâmpinare a oricăror atitudini xenofobe sau extremiste. 

Un alt subiect abordat de Excelenţa Sa, domnul Diego Brasioli a fost 

participarea României la Expo Milano 2015. Acesta şi-a exprimat mulţumirea 

cu privire la participarea României la acest eveniment important ce urmează a 

se desfăşura în perioda 1 mai - 31 octombrie 2015 la Milano, având ca temă 

generală „Hrănirea planetei, energie pentru viaţă”. Manifestarea expoziţională 

la care şi-au anunţat participarea peste 140 de state va reprezenta un loc unic 

de întâlnire pentru participanţii oficiali şi pentru cei peste 20 de milioane de 

vizitatori aşteptaţi. 

         Poziţionat în centrul complexului expoziţional, având ca pavilioane 

vecine pe cele ale Franţei, Israelului, Mexicului, Spaniei şi Vaticanului, 

pavilionul României va fi structurat, la parter, pe 5 arii tematice 

(biodiversitate, agricultură şi energia verde, fructe şi legume, cultură şi 

tradiţie, gastronomie) oferind vizitatorilor informaţii prin intermediul unor 

tehnologii multimedia. 

Etajul pavilionului românesc va reflecta elementul tradiţional. În scopul 

promovării bucătăriei româneşti, aici va fi creat un restaurant, precum şi o 

grădină care va fi menţinută vie pe toată durata expoziţiei. 

Pe parcursul celor şase luni ale Expo Milano 2015, la pavilionul României 

vor fi organizate mai multe evenimente culturale şi sociale, dar şi misiuni 

economice. 

 Şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterea asupra Propunerii legislative  

pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991  (Pl x 

243/2015), pentru care Comisia a fost sesizată în avizare.                                                                                                                                                

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

cetăţeniei române nr.21/199, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în sensul prevederii exprese a unor noi situaţii în care poate fi 

retrasă cetăţenia română, precum şi al instituirii unor excepţii de la regula 

privind imposibilitatea retragerii cetăţenie române persoanei care a dobândit-o 

prin naştere. 

        Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă cu observaţiile şi 

propunerile Consiliului Legislativ, precum şi  expunerea de motive. 

 

 



       În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi a celor 

prezenţi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

Avizarea negativă a avut în vedere faptul că, potrivit Constituţiei 

României, „cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin 

naştere.” 

 Sesizate în fond, Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au dezbătut 

propunerea legislativă pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni (Pl x156/2015).  

 În calitate de iniţiator, deputatul Aurelian Mihai şi-a expus punctul de 

vedere în cadrul dezbaterilor. Astfel, deputatul Mihai propune spre modificare 

instituirea şi sărbătorirea Zilei Românilor de Pretutindeni în ultima Duminică 

din luna Mai. Deputatul Aurelian Mihai a motivat alegerea datei precizând că 

este o perioadă propice activităţilor culturale, organizării de spectacole şi alte 

acţiunii proprii dedicate românilor care au ales să trăiască în afara graniţelor 

ţării. 

        Membrii comisiilor reunite au examinat propunerea legislativă, 

observaţiile şi propunerile Consiliului Legislativ, expunerea de motive, precum 

şi punctul de vedere al Guvernului care nu susţine adoptarea propunerii 

legislative. 

        Reprezentantul Departamentului pentru politici pentru relaţia cu românii 

de pretutindeni susţine punctul de vedere al Guvernului precizând faptul că 

data prevăzută de lege pentru sărbătorirea Zilei Românilor de Pretutindeni, şi 

anume data de 30 noiembrie, de ziua Sfântului Andrei, proclamat „Ocrotitorul 

României” este foarte potrivită, având în vedere şi proximitatea zilei Naţionale 

a României, ilustrând astfel legătura strânsă dintre românii de pretutindeni. 

       În urma examinării propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni şi a opiniilor 

exprimate, deputaţii au hotărât cu unanimitate de voturi a celor prezenţi 

adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise şi respinse. 

 În contextul situaţiei din Ucraina, membrii Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării au propus efectuarea unei vizite de lucru la 

sfârşitul lunii aprilie a.c.  

Vizita de lucru în Italia a fost următorul punct al ordinii de zi. Având în 

vedere problemele comunităţilor de români din Republica Italiană, şi urmărind 



intensificarea contactelor parlamentare bilaterale, membrii comisiei au hotărât 

că se impune organizarea unei vizite de lucru în Republica Italiană.  

Pe agenda discuţiilor vor figura incidentele din Roma - Borghesiana, 

sclavia muncitorilor români din Sicilia (Provicia Aragusa, Comuna Vittoria), 

precum situaţia  copiilor români luaţi în custodie de tribunalul de minori din 

Italia.  

 

  

 

 

Joi, 26 martie 2015 

 

 

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

 

 

    PREŞEDINTE, 

   Mircea Lubanovici 


