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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 06 octombrie şi 08 octombrie 2015 

 
 

      La lucrările comisiei din ziua de 06 octombrie 2015 au participat             
17 deputaţi din totalul de 19 membri: 
 
      Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Gabriel-Valentin Boboc – 
vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu 
(DP) – secretar, Sorin Teju (PC-PLR) – secretar, Mihai Bogdan Diaconu 
(neafiliat), Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane 
(PSD), Aurelian Mihai (PNL), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Niculina Mocioi 
(PNL), Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan (PSD), Eugen 
Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

      Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte şi Adrian Mocanu (PSD)  
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Marţi, 06 octombrie 2015 

      Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 06 octombrie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele comisiei.  

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

continuat cu prezentarea Metodologiei privind organizarea alegerii delegaţilor la 

Congresul Românilor de Pretutindeni, formă a proiectului transmis de către 

Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, urmare a 

dezbaterii publice din perioada iulie-august 2015. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât convocarea unei 

şedinţe comune cu Comisia românilor de pretutindeni din Senat, săptămâna 

viitoare pentru definitivarea proiectului de Metodologie şi aprobarea acestuia. 

Votul prin corespondenţă l-a reprezentat următorul punct al ordinii de zi. 

     Deputatul Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei, şi-a arătat indignarea 

că la aproape 26 de ani de la Revoluţie, trebuie să se reia în spaţiul public 

discuţiile privind drepturile fundamentale pe care Constituţia le asigură 

cetăţenilor români. 

         Preşedintele Comisiei a atras atenţia asupra timpului scurt rămas, mai 

puţin de o lună, pentru aprobarea proiectului de lege privind votul prin 

corespondenţă pentru ca românii din diasporă să poată beneficia de această 

modalitate de vot la alegerile parlamentare din 2016. 

         Ca urmare a acestui fapt, preşedintele Mircea Lubanovici, în calitate de 

reprezentant ales al cetăţenilor români din diaspora, precum şi în calitate de 

preşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a 

trimis o  Scrisoarea deschisă preşedintelui Camerei Deputaţilor, domnului 

Valeriu Zgonea, în vederea punerii pe ordinea de zi a şedinţei de plen a legii 

votului prin corespondenţă. 

         După cum a reamintit deputatul Lubanovici, proiectul votului prin 

corespondenţă a fost considerat o prioritate a sesiunii parlamentare trecute şi 

există un acord de principiu la care au aderat toate partidele parlamentare.  

        Şedinţa comisiei a continuat cu discuţii pe marginea subiectelor de 

actualitate şi a evenimentelor desfăşurate în comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării. 



        Astfel, a fost adus în discuţie evenimentul din Grecia, din 3 octombrie  

unde ş-au reînceput cursurile Şcolii de Limba Română din Salonic, în cadrul 

Centrului de Limbi Străine Babel. Cursurile pentru copii se desfăşoară cu 

sprijinul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul Politici pentru Relaţia 

cu Românii de Pretutindeni. 

        Alte evenimente aduse în atenţia membrilor Comisiei au făcut referire la 

Ziua Culturală a Românilor din Ungaria, manifestare aflată la cea de-a 22 ediţie, 

organizată de Autoguvernarea pe ţară a Românilor din Ungaria şi Seminarul 

„Provocări și oportunităţi pentru minorităţile din Serbia. La acest eveniment, 

desfăşurat în perioada 30 septembrie – 1 octombrie, reprezentanţii minorităţii 

române, maghiare, bulgare, slovace, croate, albaneză, macedoneană, rromă și 

bosniacă din Serbia și-au exprimat punctul de vedere cu propuneri a ceea ce 

trebuie întreprins în vederea respectării drepturilor minorităţilor naţionale din 

Serbia. 

 Introducerea limbii române ca materie de studiu aflată în programa 

şcolară obișnuită a unor unităţi de învăţământ din Italia, în localităţi unde se 

regăsesc comunităţi importante de români a fost un alt punct adus în atenţie de 

membrii Comisiei. 

        Petiţia înaintată domnului deputat Ninel Peia de către reprezentantul 

Patriarhiei Române la Sfintele Locuri şi Superiorul Aşezămintelor Româneşti de 

la Ierusalim, Ierihon şi Iordan, aduce în atenţie câteva probleme importante 

legate de misiunea românească la Sfintele Locuri. 

        Biserica românească şi terenul de la Râul Iordan – situat în regiunea 

denumită Quasar al-Yahud, la opt kilometri de oraşul biblic Ierihon şi 

poziţionată chiar pe malul râului Iordan a fost construită în anul 1935 pe un 

teren cumpărat de Patriarhia Română de la Guvernul Palestinei  şi a funcţionat 

până în anul 1970, când în urma conflictului armat dintre Statul Israel şi 

Iordania, zona a fost bombardată, biserica românească fiind afectată grav. 

Ulterior au fost amplasate mine pe întreaga suprafaţă din vecinătatea râului 

Iordan şi armata israeliană a interzis accesul, trasând un gard electric. 

        În prezent, s-a deschis în zonă o fâşie de acces pe râul Iordan, destinată 

pelerinilor, dar nu şi spre locul unde este biserica românească sau celelalte 

biserici ce deţin proprietăţi în vecinătate. 

 

 



 

 

        Toate Bisericile care au proprietăţi la Quasar al-Yahud au format un 

comitet de acţiune şi au contactat o firmă specializată în acţiunile de deminare 

a fostelor teritorii de conflict armat pentru a demara un proiect de deminare a 

zonei. Proiectul se poate desfăşura doar cu aprobarea specială a Statului Israel, 

a armatei, acesta necesitând o atenţie sporită, iar deminarea nu se poate 

realiza pe porţiuni, fiind necesară pentru întreaga zonă, ceea ce presupune 

acordul tuturor proprietarilor.  

        Patriarhia Română, prin reprezentantul său la Sfintele Locuri solicită 

sprijin pe lângă autorităţile statului Israel pentru a aproba proiectul de 

deschidere a zonei de la Quasar al-Yahud. 

        Amânarea dosarelor cu solicitările de viză pentru voluntarii care doresc să 

vină la Biserica Românească din Ierusalim pentru a ajuta temporar la diversele 

activităţi religioase specifice a fost o altă problemă adusă în atenţie de 

reprezentantul Patriarhiei Române.   

       De asemenea, prin intermediul petiţiei se solicită sprijin pentru a remedia 

atitudinea funcţionarilor vamali din aeroport vis-a-vis de pelerinii români care 

călătoresc în Ţara Sfântă, precum şi sprijinul Ambasadei României din Tel Aviv 

pentru a acţiona în spiritul protejării cetăţenilor români în faţa abuzurilor.  

 

 

 

Joi, 08 octombrie 2015 

 

 

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

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 

  
  


