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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19 şi 21 aprilie 2016 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 19 aprilie 2016 au participat            

14 deputaţi din totalul de 18 membri: 

 

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

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

(PNL) – vicepreşedinte, Sorin Teju (PNL) – secretar, Mihai Bogdan Diaconu 

(neafiliat), Mircea-Titus Dobre (PSD), 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: 

 Maria Grecea (PNL), Mihai Deaconu (Neafiliat) – secretar, Adrian Mocanu 

(neafiliat) şi Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD).  
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Marţi, 19 aprilie  2016 

 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 19 aprilie 2016, fiind condusă 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 informarea membrilor Comisiei cu privire la solicitarea Departamentului 

Politici pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni (DPRRP) de a transmite 

un material structurat care să cuprindă un calendar de implementare al 

măsurilor pe care Comisia le derulează în prezent şi, în mod special, pe 

acelea pe care intenţionează să le întreprindă. 

Şedinţa comisiei a continuat cu discuţii pe marginea subiectelor de 

actualitate desfăşurate în comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

 Au fost aduse în discuţie deschiderea consulatului itinerant în 

Sardinia-Tortoli în perioada 7-10 iunie 2016, vizita de lucru întreprinsă de 

ministrul delegat pentru relaţia cu românii de pretutindeni, domnul Dan 

Stoenescu în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precum şi 

protestul de susţinere pentru familia Bodnariu.  

        Alte subiecte aduse în atenţia membrilor Comisiei au făcut referire la: 

finalizarea evaluării proiectelor depuse în cadrul sesiunii de finanţare din 

2016 organizat de DPRRP, oferta de muncă pentru românii care vor să 

muncească în străinătate, precum şi audierea domnilor Daniel Ioniţă, 

Marius Lazurca, Ion Vîlcu, Alexandru Grădinar și Radu Octavian Dobre, care 

au primit aviz pozitiv pentru funcţia de ambasadori. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul 

instituţiilor de resort.  

 

 
 



 
 

 
 

Joi, 21 aprilie 2016 

 
 

Studiu individual. 
 

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 


