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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 24, 25 şi 26 noiembrie 2015 

 
 

      La lucrările comisiei din zilele de 24 şi 25 noiembrie 2015 au participat             
13 deputaţi din totalul de 19 membri: 
 

Gabriel-Valentin Boboc – vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – 

vicepreşedinte, Sorin Teju (PC-PLR) – secretar, Mihai Bogdan Diaconu 

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

(PSD), Niculina Mocioi (PNL), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ninel Peia 

(PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan (PSD) şi Eugen Tomac 

(neafiliat). 

 

Au absentat: 

     Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte, 
Mihai Deaconu (DP) – secretar, Aurelian Mihai (PNL), Adrian Mocanu (PSD) şi 
Elena - Ramona Uioreanu (PNL).  
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Marţi, 24 noiembrie 2015 şi Miercuri 25 noiembrie 2015 

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

desfăşurat lucrările în zilele de 24 şi 25  noiembrie 2015, fiind condusă de 

domnul deputat Gabriel Valentin Boboc, vicepreşedinte al comisiei.  

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

a continuat cu informarea membrilor comisiei cu privire la deplasarea unei 

delegaţii a Comisiei în Republica Federală Germania în perioada 24-27 

noiembrie 2015. Vizita de lucru are drept scop intensificarea contactelor 

parlamentare bilaterale în contextul actual al problemelor cu care se confruntă 

comunitatea de români în Republica Federală Germania. 

Pe agenda delegaţiei se află o serie de întrevederi cu  membri ai 

comunităţii româneşti şi cu reprezentanţi ai Ministerului federal al muncii, 

precum şi cu reprezentanţi ai Comisiei pentru muncă şi afaceri sociale din 

Bundestag. Alte întrevederi prevăzute pe agenda delegaţiei sunt cele cu 

reprezentanţi ai proiectului Fair Mobility al Uniunii Sindicatelor Germane şi 

reprezentanţi ai grupului parlamentar de prietenie Germania – România, 

precum şi cu domnul Hartmut Koschyk, însărcinatul guvernului federal pentru 

germanii repatriaţi şi minorităţile naţionale. 

Din delegaţie fac parte următorii deputaţi: Mircea Dolha (PNL) – 

vicepreşedinte şi conducător al delegaţiei, Mihai Deaconu (DP) – secretar, 

Aurelian Mihai (PNL) şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

        Vizita de lucru întreprinsă de Republica Serbia a reprezentat următorul 

punct al ordinii de zi. 

        Astfel, în perioada 19 – 23 noiembrie a.c. o delegaţie a Comisiei, formată 

din domnii deputaţi Mihai Deaconu (DP) – secretar şi conducător al delegaţiei, 

Sorin Teju (ALDE) – secretar şi Eugen Tomac (neafiliat) – membru, au efectuat 

o vizită de lucru în Republica Serbia. 

         Pe agenda delegaţiei s-au aflat întrevederi cu reprezentanţii Comisiei 

pentru politică externă a Parlamentului Serbiei și ai Grupului parlamentar de 

prietenie cu România din Adunarea Naţională a Serbiei precum și cu 

Președintele Comisiei mixte privind protecţia minorităţilor între Serbia și 

România, domnul Zoran Masic.  



 

 

        În urma întrevederilor membrii delegaţiei s-au declarat nemulţumiţi de 

progresele înregistrate în problema respectării drepturilor minorităţii române din 

Serbia.  

Întâlnirea cu reprezentanţii românilor din Voievodina a avut loc la 

Consulatul General al României din Vârșeţ, prezenţi fiind și reprezentanţii 

diplomaţiei române din Serbia, Daniel Banu, ambasador, Dan Constantin, 

consul și Alexantru Petruţ, atașatul cultural al Ambasadei Române din Belgrad, 

prilej cu care s-a invocat posibilitatea obţinerii cetăţeniei române, aducându-se 

nemulţumiri determinate de faptul că proiectul iniţial al acestei legi încă nu este 

promulgat pentru a deveni lege şi nu toţi românii vor avea dreptul de a obţine 

cetăţenia română. 

        În Timoc delegaţia parlamentară din România a participat la Hramul 

mânăstirii românești din Malainiţa după care în prezenţa Părintelui Boian, gazda 

întâlnirii, principalele organizaţii ale românilor/vlahilor din Serbia au ridicat o 

problematică variată cu referire la respectarea drepturilor românilor/vlahilor din 

Timoc şi finanţarea organizaţiilor reprezentative ale comunităţii.      

        Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării continuă 

monitorizarea problemelor destinate românilor de pretutindeni cu sprijinul 

autorităţilor de resort şi acordă o atenţie deosebită memoriilor şi petiţiilor. 

      Astfel în cadrul şedinţei au fost aduse în atenţia membrilor Comisiei 

plângerile înaintate Comisiei de mai mulţi petenţi care reclamă nerespectarea 

termenelor legale pentru soluţionarea cererilor în materie de cetăţenie. 

        Cu privire la problemele semnalate, membrii comisiei au decis solicitarea 

unui punct de vedere al autorităţii competente precum şi verificarea aspectelor 

menţionate. 

      Petiţia domnului Berthold D a reprezentat următorul punct al ordinii de zi. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât trimiterea petiţiei către 

autorităţile de resort.  

 

 

 

 



 

 

 

Joi, 26 noiembrie 2015 

 

 

Studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 
Gabriel Valentin Boboc 

 

   


