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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 01 şi 03 martie 2016 

 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 01 martie 2016 au participat             

15 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), Ninel Peia 

(PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Elena - Ramona Reuer (PNL) şi Eugen 

Tomac (neafiliat).  

 

        Au absentat: 

 Adrian Mocanu (PSD), Niculina Mocioi (PNL) şi Constantin-Stelian-Emil 

Moţ (PSD). 
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Marţi, 01 martie 2016 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 01 martie 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 asupra vizitei de lucru în 

Republica Italiană, pe care o delegaţie a Comisiei urmează să o efectueze în 

perioada 01-07 martie 2016, la invitaţia domnului Dan Stoenescu, ministru 

delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare.  

Pe agenda delegaţiei se vor afla o serie de întâlniri cu membri ai 

comunităţii româneşti din Roma şi Lazio, reprezentanţi ai cultelor româneşti din 

Italia, întrevederi cu autorităţile centrale şi locale din regiune, precum şi cu 

Sanctitatea Sa Papa Francisc. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu informarea privind organizarea Zilei 

Românilor din Portugalia. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât în unanimitate,  

invitarea domnului Dan Stoenescu, minstru delegat pentru relaţiile cu românii 

de pretutindeni, la şedinţa Comisiei de săptămâna următoare. 

La secţiunea Diverse, preşedintele Comisiei, domnul Mircea Lubanovici a 

informat membrii comisiei cu privire la petiţiile înaintate Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării de către domnii Ioan Jude şi 

Dumitru Paiu. 

 Domnul Jude Ioan, cetăţean român a solicitat informaţii cu privire la 

redobândirea cetăţeniei române pentru cei patru copii născuţi şi stabiliţi în 

Statele Unite ale Americii. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât că petiţia domnului 

Jude Ioan se încadrează în competenţa oficiului consular în a cărui jurisdicţie 

locuiesc, respectiv Consulatul General al României din Chicago. 

 

 



 

 

 

 

 În ceea ce priveşte petiţia domnului Dumitru Paiu, membrii comisiei au 

hotărât trimiterea unei întrebări Ministerului Afacerilor Externe. 

        Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul 

instituţiilor de resort.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Joi, 03 martie 2016 

 
 

Studiu individual. 
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 


