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      La lucrările comisiei din ziua de 23 februarie 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 (ALDE) 

– 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 (PSD)  şi Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD). 
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Marţi, 23 februarie 2016 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 23 februarie 2016, fiind condusă de domnul 

deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei.  

După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, domnul deputat 

Mircea Lubanovici a făcut o scurtă prezentare a evenimentului organizat de 

Administraţia Prezidenţială şi găzduit la Palatul Cotroceni dedicat implicării 

Diasporei în dezvoltarea României, la care a  participat în calitate de deputat de 

diaspora şi Preşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării din Camera Deputaţilor. 

Evenimentul denumit generic “Diaspora românească, vector de 

dezvoltare” a reunit decidenţi din administraţia publică, experţi şi membri ai 

corpului diplomatic, reprezentanţi ai mediului de afaceri, precum şi alte 

personalităţi din societatea românească. 

În cadrul conferinţei s-a evidenţiat valoarea Diasporei româneşti pentru 

ţară, capital ce trebuie valorificat, dar şi resursă pentru dezvoltarea şi 

modernizarea României. De asemenea, a fost subliniată importanţa creării unui 

cadru în care atenţia faţă de diaspora să devină o prioritate naţională, care să 

fie transpus în politici publice, programe şi proiecte. 

La această întâlnire a fost anunţată intenţia executivului de a lansa mai 

multe proiecte care-i vizează pe românii din străinătate. Printre acestea, 

încurajarea revenirii în ţară a celor care şi-o doresc sau stimularea legăturile 

culturale, de afaceri, ştiinţifice pentru cei care preferă să rămână în afară; 

crearea unei agenţii pentru investiţii şi pentru promovare comercială în cadrul 

Ministerului Economiei şi a Mediului de Afaceri, având ca obiectiv stimularea 

implicării românilor din diaspora în parteneriate economice atât pentru investiţii 

străine în ţară, dar şi stimularea investiţiilor româneşti în străinătate, prin 

dezvoltarea parteneriatelor cu români care sunt deja bine înrădăcinaţi în mediul 

economic, socio-economic, din ţările partenere. De asemenea, pentru 

stimularea reîntoarcerii diasporei se au în vedere facilităţi de ordin administrativ 

în vederea accesării de fonduri europene pentru a investi în agricultură.  



În cadrul evenimentului a fost exprimată dorinţa de dezvoltare a 

programului de burse pentru românii din diaspora, atât burse pentru formare, 

cât şi burse de cercetare pentru a stimula conectarea cercetării româneşti la 

performanţa unor laboratoare de cercetare internaţională. 

Tot în cadrul conferinţei au fost  prezentate principalele proiecte ale 

Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, punându-se 

accent asupra transparenţei ca principiu de bază al desfăşurării programelor 

dedicate românilor de peste hotare. De asemenea, a fost adus în atenţie 

potenţialul noilor tehnologii de a informa, de a mobiliza şi de a transforma actul 

de guvernare într-unul favorabil implicării cetăţeanului şi a detaliat campaniile 

de informare derulate în beneficiul comunităţilor româneşti din afara graniţelor 

şi s-a subliniat importanţa implementării unor noi mecanisme de conectare şi 

interacţiune cu românii din diaspora, reliefându-se rolul pe care îl au 

comunităţile româneşti din afara graniţelor. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu subiectul privind organizarea Congresului 

Românilor de Pretutindeni, pentru care, în şedinţa din 16 februarie a.c., 

membrii comisiilor de specialitate din Camera Deputaţilor şi Senat au stabilit 

perioada 24-25 iunie 2016. Pentru a se evita conflictul cu dispoziţiile 

Metodologiei privind organizarea alegerii delegaţilor la Congres, care la articolul 

1 alin. (3) precizează: “Congresul se organizează cu cel puţin 6 luni înainte de 

data de desfăşurare a alegerilor parlamentare în România”, preşedintele 

Comisiei, deputatul Mircea Lubanovici a propus amendarea articolului 

menţionat, astfel încât Congresul să se poată organiza “cu cel puţin 5 luni 

înainte de data de desfăşurare a alegerilor parlamentare.” În acest sens a fost 

trimisă o adresă Biroului permanent al Camerei Deputaţilor. 

 
 
 

Joi, 25 februarie 2016 

 
 

Studiu individual. 
 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 


