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    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

     şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16 şi 18 iunie 2015 

 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 16 iunie 2015 au participat                   

18 deputaţi din totalul de 19 membri: 

 

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

vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (DP) – 

secretar, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – 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), Ovidiu 

Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (DP), Elena - Ramona 

Uioreanu (PNL). 

 

    A absentat: 

     Adrian Mocanu (PSD)  
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Marţi, 16 iunie 2015 

 

     Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 16 iunie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele comisiei.  

      După supunerea la vot şi aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de 

zi, şedinţa comisiei a continuat cu informarea privind situaţia comunităţilor de 

români din afara graniţelor ţării. 

Prima problemă adusă în atenţie de către deputatul Aurelian 

Mihai, face referire la situaţia cu care se confruntă un grup de 

muncitori români din Almonte, Huelva, Spania, care nu şi-au încasat 

salariile pe lunile Aprilie şi Mai. 

Membrii Comisiei au decis sesizarea Ministrului Afacerilor Externe, 

Bogdan Aurescu în legătură cu acest caz, solicitând sprijinul şi iniţierea 

demersurilor necesare pentru soluţionarea situaţiei.  

       O situaţie similară, prezentată de deputatul Aurelian Mihai, s-a 

înregistrat şi la Frankfurt. Aici, un grup de muncitori români angajaţi ai 

firmei de construcţii Kaczor din Offenbach - D&B Bau GmbH, cu sediul în 

Neustadt/ Weinstraße au protestat pentru neplata salariilor. Potrivit relatărilor 

muncitorilor români, antreprenorul din Offenbach nu a achitat chiria pentru 

cazarea muncitorilor români, mulţi dintre aceştia neavând unde să locuiască. 

La iniţiativa Primăriei din Frankfurt, prin bunăvoinţa manifestată de domnul 

primar Peter Feldmann,  o parte dintre muncitori au  fost cazaţi.  

        De asemenea, prin acţiunea lăudabilă a Sindicatului IG Bau aparţinând 

Confederaţiei Sindicatelor din Germania (DGB), reprezentată de  către Letizia 

Türk, sindicalistă de origine română care lucrează în cadrul proiectului DGB 

„Faire Mobilität“, cetăţenii români au fost ajutaţi să îşi revendice drepturile, o 

parte primind asigurări că vor recupera, deocamdată, parte din salariu.   

        Cerinţa principală a muncitorilor, unii dintre ei având experienţa traiului 

şi în alte ţări, Israel sau Italia, a fost legată de soluţionarea problemei băneşti, 

dar discuţia a fost dusă mai departe abordând teme de interes legate de lipsa 

locurilor de muncă acasă ori dificultăţi în accesarea fondurilor europene. 



      Deputatul Aurelian Mihai a menţionat că va face în viitorul apropiat o 

serie de propuneri de modificare a prevederilor actelor normative, precum 

şi propuneri pentru un nou acord în materie de muncă între Germania şi 

România. 

        Dezbaterile pe marginea problemelor comunităţilor de români din Serbia, 

Ucraina şi Albania a constituit subiectul următorului punct al ordinii de zi. 

        Comunitatea românească din Serbia întâmpină probleme în mod 

constant. Aici, autorităţile sârbe tratează în mod discriminatoriu românii din 

Valea Timocului faţă de cei din Voivodina. 

În domeniul învăţământului în limba maternă, existent numai în 

Voivodina, au fost semnalate probleme legate de starea imobilelor, 

insuficienţa de cadre didactice specializate pentru predarea în limba română, 

calitatea manualelor şi reducerea continuă a numărului de elevi.  

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă românii de aici 

este lipsa învăţământului în limba română în sistemul public. 

Organizaţiile româneşti din Serbia au semnalat diferenţe mari între 

prevederile cadrului legal în materie de protecţie a drepturilor persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale şi aplicarea acestora. Un exemplu este 

folosirea limbii române. Deşi este limbă oficială în Provincia Autonomă 

Voivodina, limba română nu este utilizată nici în justiţie, nici în administraţie. 

Totodată, inscripţiile bilingve lipsesc în localităţile cu populaţie românească 

semnificativă din Voivodina.  

O altă temă dezbătută a fost cea legată de comunitatea românească din 

Albania. Aici, etnicii români/armâni sunt recunoscuţi doar ca mininoritate 

lingvistică, nu naţională. Chiar şi aşa, aceştia nu beneficiază de drepturile pe 

care acest tip de minoritate ar trebui să le aibă, respectiv susţinerea de către 

statul albanez a învăţământului, cultului, mass-media în limba maternă. 

 Şcolile cu predare în limbă română (de tip „şcoală de duminică”) sunt 

finanţate exclusiv de Ministerul Afacerilor Externe român, prin DPRRP. 

 Pentru o monitorizare corectă şi având în vedere problemele 

comunităţilor de români din afara graniţelor ţării, membrii comisiei au propus 

intensificarea vizitelor în comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

precum şi desfăşurarea şedinţelor în teritoriu în sesiunea următoare. 

 

 



 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problemelor românilor de pretutindeni cu sprijinul 

autorităţilor de resort. 

 

 

 

 

 

 Joi, 18 iunie 2015 

 

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

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 
 


