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lucrărilor Comisiei din zilele de 28, 29 şi 30 iunie 2016 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele 28, 29 şi 30 iunie 2016 

 

 

      La lucrările comisiei din zilele de 28 şi 29 iunie 2016 au participat         

13 deputaţi din totalul de 17 membri: 

 

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

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

(PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (Neafiliat) – secretar, Sorin Teju (PNL) – 

secretar, Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane 

(PSD), Aurelian Mihai (PNL), Niculina Mocioi (PNL),  Ninel Peia (PSD), Elena - 

Ramona Reuer (PNL).  

 

        Au absentat: 

 Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Adrian Mocanu (neafiliat), Ovidiu 

Alexandru Raeţchi (PNL),şi Eugen Tomac (neafiliat). 
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 A participat în calitate de invitat domnul Florin Barbu. 

 

 

 

Marţi, 28 iunie şi Miercuri 29 iunie 2016 

 

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

desfăşurat lucrările în zilele de 28 şi 29 iunie 2016, ședinţele fiind conduse de 

domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei.  

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

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a continuat cu discuţii 

privind desfăşurarea Congresului Românilor de Pretutindeni care a avut loc la 

Bucureşti în zilele de 24-25 iunie 2016. 

În deschiderea ședinţei au fost aduse în atenţie de către domnii deputaţi 

Aurelian Mihai – membru al Comisiei şi preşedinte al Secretariatului Tehnic al 

Congresului Românilor de Pretutindeni şi Ovidiu-Cristian Iane – membru al 

Comisiei şi vicepreşedinte al Secretariatului Tehnic al Congresului Românilor de 

Pretutindeni informaţii cu privire la desfăşurarea Congresului.  

În acest sens s-au făcut referiri la agenda Congresului care a cuprins 

prezentarea delegaţilor, dezbaterea, analiza, redactarea statutului şi 

regulamentului de funcţionare al Consiliului Românilor de Pretutindeni, precum şi 

prezentarea criteriilor de stabilire a Regulamentului.  

Alte puncte aflate pe agenda de lucru a primei zile a Congresului au fost 

dezbaterea şi stabilirea criteriilor pentru alegerea Consiliului Românilor de 

Pretutindeni, precum şi înscrierea candidaţilor la funcţia de conducere a Consiliului 

Românilor de Pretutindeni, urmând ca în cea de-a doua zi a evenimentului să fie 

ales Consiliul Românilor de pretutindeni, format din 35 de membri, aleşi de către 

delegaţii validaţi din diaspora, cetăţeni români, reprezentanţi din 14 ţări.  

Activitatea Consiliului Românilor de Pretutindeni, care este forul de 

reprezentare al românilor din diaspora în faţa autorităţilor statului român, se 

desfăşoară în conformitate cu art.9 alin.(4) din Legea 299/2007, precum şi pe 

baza programului redactat de secretariatul Consiliului. 



Consiliul Românilor de Pretutudeni este condus de un Birou executiv, alcătuit 

din nouă persoane, președinte, prim-vicepreședinte, secretarul general și șase 

vicepreședinţi, toţi cei nouă membri fiind aleși la Congresul Românilor de 

Pretutindeni. 

       Cazul domnului Florin Barbu din Marea Britanie ai cărui copii au fost preluaţi 

de autorităţile engleze, urmând să fie daţi spre adopţie conform deciziei 

judecătorilor englezi, l-a constituit următorul punct al ordinii de zi. 

 În cadrul şedinţei domnul Florin Barbu a prezentat pe scurt situaţia și 

demersurile întreprinse pentru recuperarea celor doi copii,  solicitând în acelaşi 

timp sprijinul urgent al Parlamentului în condiţiile în care instanţele de judecată din 

Marea Britanie nu au luat în calcul darea spre adopţie către familia extinsă, deşi în 

România s-a întocmit un întreg dosar. În acest context, domnul Florin Barbu a 

precizat faptul că sora sa stabilită în Regatul Spaniei, care are o situaţia materială 

bună, ar putea prelua cei doi copii.  

De asemenea, Florin Barbu a solicitat sprijinul parlamentarilor români în 

vederea repatrierii copiilor și și-a exprimat dorinţa, în asentiment cu mama copiilor 

săi, ca în interesul minorilor, oricine din familia sa extinsă să poată prelua copiii. 

Ţinând cont de situaţia juridică dificilă în care se află Florin Barbu și în 

dorinţa de a găsi calea cea mai potrivită de a sprijini demersurile acestuia, în 

cadrul discuţiilor a fost desemnat deputatul Mihai Aurelian pentru a se ocupa în 

mod direct de acest caz, bine cunoscut în colegiul pe care îl reprezintă în 

Parlament. 

 Domnul deputat Aurelian Mihai a menţionat faptul că săptămâna viitoare va  

solicita o întrevedere cu ministrul afacerilor externe, domnul Lazăr Comănescu, 

pentru a aduce în atenţie cazul domnului Florin Barbu. 

 Deputatul Mircea Lubanovici şi-a exprimat indignarea în ceea ce priveşte 

situaţia copiilor lui Florin Barbu şi a menţionat că, în calitate de Preşedinte al 

Comisiei, dar şi de familist convins, tată a cinci copii, va oferi tot sprijinul de care 

va fi nevoie pentru a-i ajuta. De asemenea, deputatul Lubanovici a propus ca până 

la 1 septembrie, când va începe următoarea sesiune parlamentară, să fie finalizată 

o iniţiativă legislativă prin care să fie oferită o protecţie sporită minorilor cetăţeni 

români care locuiesc în afara graniţelor ţării, în sensul adoptării acestora cu 

prioritate de membrii familiei sau de cetăţeni români. 



Având în vedere faptul că situaţia domnului Florin Barbu nu este singulară, 

membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării au 

hotărât ca împreună cu autorităţile de resort şi prin misiunile  diplomatice să 

găsească soluţii pentru evitarea unor astfel de situaţii. 

 Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a 

continuat cu  bilanţul activităţii comisiei în sesiunea februarie – iunie 2016.  

Identificarea unor soluţii specifice la problemele particulare existente 

în fiecare comunitate românească din afara graniţelor, redobândirea 

cetăţeniei române, situaţia muncitorilor români în afara graniţelor, cazurile 

în care copii români au fost preluaţi de autorităţile altor state sunt numai o 

parte din principalele teme abordate în cadrul dezbaterilor din această sesiune 

parlamentară. 

De asemenea, Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării a acordat şi acordă o atenţie deosebită petiţiilor şi 

memoriilor. După o scurtă evaluare a petiţiilor s-a constatat că cele mai 

multe au făcut referire la depăşirea termenelor în cadrul procesului de 

redobândire a cetăţeniei române pentru cetăţenii români din Republica 

Moldova.  

Examinarea proiectelor şi propunerilor legislative în legătură cu care Comisia 

a fost sesizată a constituit, de asemenea, un obiectiv prioritar al Comisiei pe 

durata sesiunii parlamentare. Sesizată spre dezbatere pe fond sau în avizare, 

Comisia a avut pe ordinea de zi diverse proiecte de legi şi iniţiative legislative, 

dintre care: 

- Propunerea legislativă privind Centrele Comunitare Româneşti (Plx301/2015) 

adoptată în şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor din data de 06 aprilie 

2016; devenită lege; 

- Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.(Plx52/2016); 

- Propunerea legislativă privind acordarea cetăţeniei române membrilor 

comunităţilor româneşti de pretutindeni, victime ale raptului teritorial sau 

conjuncturii istorice (Plx189/2016); 



- Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români din străinătate 

(PLx185/2016); 

- Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Plx242/2016). 

 

         Şedinţa comisiei a continuat cu stabilirea calendarului pentru sesiunea 

parlamentară septembrie – decembrie 2016.  

       Identificarea unor soluţii specifice la problemele particulare existente 

în fiecare comunitate românească din afara graniţelor, situaţia presei de 

limbă română de peste hotare, situaţia comunităţii de etnici români, evoluţia 

acestora, precum şi situaţia în ceea ce privește promovarea limbii, culturii şi 

tradiţiilor româneşti, memoriile şi petiţiile vor fi printre obiectivele principale ale 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în sesiunea 

parlamentară următoare. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va continua 

monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul instituţiilor de 

resort. 

 

 
Joi, 30 iunie 2016 

 
Studiu individual. 

 
 

 

 

 PREŞEDINTE, 
 Mircea Lubanovici 


