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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 14 şi 16 iunie 2016 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 14 iunie 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 (PNL) – 

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 (neafiliat) şi Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD). 
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Marţi, 14 iunie 2016 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 14 iunie 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 discuţii 

privind stadiul organizării Congresului Românilor de Pretutindeni ce se va 

desfăşura la Bucureşti în zilele de 24-25 iunie 2016. 

 În cadrul 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 o serie de informaţii cu privire la procedura de validare a 

candidaţilor, dosarele aflate sub incidenţe, precum și diferite situaţii sau 

probleme care au fost semnalate Secretariatului Tehnic al Congresului de către 

candidaţii la Congres. De asemenea, deputaţii membrii ai Secretariatului Tehnic 

au prezentat o analiză a reprezentării pe ţări a delegaţilor validaţi în baza 

documentelor solicitate conform dispoziţiilor Metodologiei privind organizarea 

alegerii delegaţilor la Congresul Românilor de Pretutindeni și au făcut o scurtă 

trecere în revistă a următorilor paşi ce vor urma pentru desfăşurarea 

Congresului. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu informarea doamnei deputat Maria Grecea 

cu privire la situaţia unor cetăţeni români care au plecat în Spania pentru a 

munci, situaţie ce se regăseşte în scrisoarea adresată doamnei deputat Maria 

Grecea de către o doamnă ce a acceptat un loc de muncă în sectorul agricol, în 

Spania, intermedierea fiind făcută de o societate din Bistriţa. 

 După cum a precizat doamna deputat Maria Grecea, din scrisoarea primită 

reiese faptul că persoanele respective au fost atrase într-o capcană chiar de 

societăţile care se ocupă cu recrutarea forţei de muncă din România, românii 

care au ales serviciile acestora fiind obligaţi să accepte spaţii de cazare 



insalubre, lipsa asistenţei medicale pentru cei ce se îmbolnăvesc, ore 

suplimentare neplătite şi chiar neachitarea drepturilor salariale. 

Pe parcursul scrisorii sunt redate detalii cutremurătoare cu privire la viaţa 

românilor care muncesc în Spania, făcând referire la condiţiile inumane și la 

abuzurile comise de angajatori, în acest sens fiind relatat şi cazul unei angajate 

care a decedat după ce a suferit un infarct din cauza suprasolicitării. 

 În urma situaţiei prezentate de doamna deputat Maria Grecea,  membrii 

Comisiei au propus iniţierea unor demersuri prin care să fie informate instituţiile 

de resort (respectiv Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanele Vârstnice, precum și Ministerul Afacerilor 

Interne) cu privire la abuzurile la care sunt supuși angajaţii români în Spania. 

 Alte subiecte aduse în atenţia membrilor Comisiei au făcut referire la 

creşterea numărului de solicitări pentru obţinerea cetăţeniei române, precum şi  

tendinţele privind repatrierea Diasporei. 

 Astfel, au fost aduse în atenţie de către domnul deputat Ninel Peia, 

solicitările domnului Cosnea Igor Stepan şi a doamnei Cosnea Valeria Igor, prin 

care solicită sprijin privind stadiul soluţionării dosarului de redobândire a 

cetăţeniei române. 

 Având în vedere că solicitarea domnului Cosonea Igor Stepan şi a doamnei 

Consnea Valeria Igor, se încadrează în competenţa Autorităţii Naţionale pentru 

Cetăţenie, membrii Comisiei au hotărât trimiterea unei adrese în vederea 

verificării aspectelor semnalate. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul 

instituţiilor de resort.  

 

 
Joi, 16 iunie 2016 

 
Studiu individual. 

 

 

 PREŞEDINTE, 
 Mircea Lubanovici 


