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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 06, 07 şi 08 septembrie 2016 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 06, 07 şi 08 septembrie 2016 

 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 06 septembrie 2016 au participat         

12 deputaţi din totalul de 17 membri: 

 

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

vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (UNPR) – 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), Eugen Tomac (UNPR).  

 

        Au absentat: 

 Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat),  

Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Elena - Ramona Reuer (PNL) şi Adrian Mocanu 

(UNPR).  
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Marţi, 06 septembrie 2016 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 06 septembrie 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 stabilirea 

calendarului pentru sesiunea parlamentară septembrie – decembrie 2016.  

    Identificarea unor soluţii specifice la problemele particulare existente 

la nivelul comunităţilor româneaști din afara graniţelor, situaţia presei de 

limbă română de peste hotare, situaţia și evoluţia comunităţilor de etnici români, 

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 această sesiune 

parlamentară. 

   Şedinţa comisiei a continuat cu discuţii pe marginea subiectelor de 

actualitate desfăşurate în comunităţile de români din afara graniţelor ţării. A fost 

adus în discuţie stadiul actual privind procesul de înregistrare în Registrul electoral 

a cetăţenilor români cu domiciliul sau reședinţa în străinătate, în perspectiva 

exercitării dreptului de vot în cadrul alegerilor parlamentare de la sfârşitul acestui 

an și s-au purtat discuţii cu privire la măsurile ce au în vedere suplimentarea 

secţiilor de vot pentru cetăţenii români aflaţi în afara graniţelor ţării.  

De asemnenea, s-au făcut referiri la stadiul solicitărilor pentru obţinerea 

cetăţeniei române, majoritatea din Republica Moldova și care se menţin la un nivel 

ridicat, asemănător anului precedent, precum şi asupra tendinţelor privind 

repatrierea Diasporei.  

       Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va continua 

monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul instituţiilor de 

resort. 

 

 

 

 



  
 
 

Miercuri, 07 septembrie şi Joi, 08 septembrie 2016 

 

 

 
Studiu individual. 

 
 

 

 

 PREŞEDINTE, 
 Mircea Lubanovici 


