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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 17 decembrie 2015 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 17 decembrie 2015 au participat             

18 deputaţi din totalul de 19 membri: 

 

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

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

(PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (DP) – secretar, Sorin Teju (PC-PLR) – 

secretar, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria 

Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Niculina Mocioi 

(PNL), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru 

Raeţchi (PNL), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona 

Uioreanu (PNL). 

 

        Au absentat: 

  Adrian Mocanu (PSD)  
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Joi, 17 decembrie  2015 

      

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

desfăşurat lucrările în ziua de 17 decembrie 2015, fiind condusă de domnul 

deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei.  

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

a continuat cu informarea membrilor comisiei cu privire la cea de a treia ediţie a 

întâlnirilor „Românii de Pretutindeni”, for de discuţie privind relaţia dintre 

România şi românii de peste hotare în contextul globalizării şi integrării 

europene, eveniment care a avut loc miercuri, 16 decembrie 2015.  

Evenimentul a avut ca temă de dezbatere „Rolul pe care îl au bursierii de 

succes ai statului român din Republica Moldova şi Ucraina în viaţa comunităţilor 

istorice şi a societăţilor naţionale din care provin”. 

 La eveniment au participat în calitate de invitaţi domnul Dan Dungaciu - 

director al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii internaţionale al Academiei 

Române, precum şi doamnele Liliana Popescu – prorector SNSPA şi Ileana 

Racheru – cercetător Institutul Diplomatic Român. Din partea Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării a participat domnul deputat 

Aurelian Mihai. 

Întâlnirile "Românii de Pretutindeni", organizate de ministrul delegat 

pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, îşi propun să reunească specialişti în 

politică externă, cercetători, jurnalişti, membri ai societăţii civile, din ţară şi de 

peste hotare, voci care pot aduce o contribuţie în ce priveşte identificarea unor 

noi oportunităţi de acţiune şi politici publice. 

        Şedinţa Comisiei a continuat cu discuţii pe marginea subiectelor de 

actualitate şi a evenimentelor desfăşurate în comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării. 

A fost adusă în atenţie situaţia votului românilor din străinătate. Cetăţenii 

români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate care vor dori să se înscrie în 

Registrul Electoral vor putea să facă acest lucru printr-o cerere însoţită de o 

copie a actului de identitate şi o copie a actului care dovedeşte reşedinţa sau o 

copie a paşaportului cu menţiunea statului de domiciliu. Termenul pentru 

intrarea în funcţiune a modulului de înregistrare a cererilor cetăţenilor români 

cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate este 1 aprilie 2016. 



Greva românilor de la cooperativa Arte Service, Padova a fost un alt 

subiect adus in atenţie.  

Cooperativa Arte Service se ocupă de organizarea de spectacole şi 

evenimente, sub marca "Zed Live entertainment", la Teatrul Geox din Padova şi 

la alte structuri din Veneto. 20 de români, foşti lucrători ai unei cooperative, 

Arte Service cu sediul la Argelato (Bologna) au intrat în grevă pentru salarii şi 

contribuţii neplătite. Lor li s-au alăturat studenţi, profesori şi lucrători din alte 

cooperative care au întâmpinat aceleaşi probleme. 

Românii susţin că au lucrat în condiţii dure, multe ore peste program, zi şi 

noapte, sâmbăta, duminica şi cu ocazia tuturor sărbătorilor, pentru a asigura 

reuşita unor "evenimente importante". În schimbul acestor eforturi, nu şi-au 

primit salariile, iar de curând au descoperit că nu le-au fost plătite nici 

contribuţiile. 

      Membrii Comisiei continuă monitorizarea cazului  cu sprijinul autorităţilor de 

resort.  

      Petiţiile înaintate Comisiei cu privire la redobândirea cetăţeniei române au  

constituit următorul punct al ordinii de zi. Cu privire la problemele semnalate, 

membrii comisiei au decis solicitarea unui punct de vedere al autorităţii 

competente precum şi verificarea aspectelor menţionate. 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va continua 

monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul instituţiilor de 

resort.  

 

 

 

 

Preşedinte, 

Mircea Lubanovici 


