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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările din ziua de 17 mai 2016 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 17 mai  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, 17 mai 2016 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 16 mai 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 

doamnei deputat Maria Grecea cu privire la situaţia unor cetăţeni români care au 

plecat în Spania pentru a munci. Situaţia cetăţenilor români se regăseşte în 

scrisoarea adresată doamnei deputat Maria Grecea, de către o doamnă care 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) cu privire la abuzurile la care sunt 

supuși angajaţii români în Spania. 

Având în vedere că în scrisoare apar numele unor societăţi, doamna 

deputat a menţionat că va sesiza și parchetul competent, pentru a investiga 

săvârșirea unor eventuale infracţiuni de către angajaţii acestor societăţi, precum 

şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, 



pentru a investiga săvârșirea unor posibile infracţiuni de trafic de persoane de 

către intermediarii din România. 

 Şedinţa Comisiei a continuat cu petiţia domnului Cristian Telea care solicita 

informaţii cu privire la intrarea in vigoare a noii Legi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 

români în străinătate, pentru care membrii comisiei au hotărât trimiterea  unui 

răspuns prin care să i se comunice stadiul proiectului de lege, precum şi 

procedura de intrare în vigoare a legii. 

 Răspunsul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) cu privire la solicitarea 

înaintată de Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, 

referitor la criteriile de evaluare a condiţiei necesare a fi îndeplinită pentru 

obţinerea cetăţeniei române, în temeiul  Art.8¹ din Legea nr.21/1991 a 

cetăţeniei române, republicată, l-a constituit următorul punct al ordinii de zi. 

 Membrii Comisiei au hotărât informarea petentului (domnul Tima 

Câmpean) cu privire la setul de instrucţiuni elaborat de MAE şi transmis 

misiunilor diplomatice, în vederea aprecierii contribuţiei deosebite a solicitantului 

la protejarea şi promovarea valorilor româneşti. 

Instrucţiunile adresate misiunilor diplomatice cuprind un Instrument de 

evaluare privind contribuţia solicitantului şi încadrarea în domeniile de interes 

pentru protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, 

precum: cultural-artistic, ştiinţific sau educaţional, sau de promovare a imaginii 

României. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul 

instituţiilor de resort.  

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 


