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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 03 decembrie  2015 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 03 decembrie 2015 au participat             

17 deputaţi din totalul de 19 membri: 

 

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

vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – 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), Niculina Mocioi (PNL), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), 

Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan (PSD), Eugen 

Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

       Au absentat: 

      Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte şi Adrian Mocanu (PSD)  
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Joi, 03 decembrie  2015 

      

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

desfăşurat lucrările în ziua de 03 decembrie 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.  

Astfel, în perioada 24-27 noiembrie 2015, o delegaţie a Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării, formată din deputaţii Mircea 

Dolha (PNL) – vicepreşedinte şi conducător al delegaţiei, Mihai Deaconu (ND) – 

secretar, Aurelian Mihai (PNL) şi Elena Uioreanu (PNL) – membrii,  au efectuat o 

vizită de lucru în Republica Federală Germania. 

Pe agenda delegaţiei s-au aflat o serie de întrevederi cu membrii ai 

comunităţii româneşti şi cu reprezentanţi ai Bundestag-ul german, precum şi cu 

reprezentanţi ai autorităţilor federale competente, pentru a discuta despre 

drepturile comunităţii româneşti din Germania şi despre problemele cu care 

aceasta de confruntă. 

Programul vizitei a cuprins întâlniri cu membri ai comunităţii româneşti 

din Republica Federală Germania, cu reprezentanţi ai Ministerului Federal al 

Muncii, cu dl. Dr. Jörg Boehl, director în cadrul Ministerului Federal de Interne, 

cu domnul deputat Christoph Bergner, parlamentar CDU şi preşedinte al 

Forumului Germano-Român, cu membrii Comisiei pentru muncă şi afaceri 

sociale din Bundestag, condusa de doamna deputat Kerstin Griese, cu domnul 

deputat Rainer Arnold, parlamentar SPD şi Preşedinte al Grupului Parlamentar 

de Prietenie Germania-România, cu domnul Hartmut Koschyk, însărcinatul 

guvernului federal pentru germanii repatriaţi şi minorităţi naţionale, cu domnul 

director Dominique John şi cu doamna Letitia Tuerk, din cadrul proiectului Fair 

Mobility al Uniunii Sindicatelor Germane, proiect finanţat cu ajutorul Ministerului  

 

 



Federal German al Muncii, şi care se adresează lucrătorilor din statele central si 

Est europene, membre ale UE, care muncesc in Germania.  

Principalele teme de dezbatere purtate cu reprezentanţii comunităţii 

româneşti şi ai mediului asociativ din Berlin au fost legate de evoluţiile recente 

din România, dreptul la vot al diasporei, participarea diasporei din Germania la 

prima ediţie a Congresului românilor de pretutindeni, organizat în luna  martie 

2016 la Bucureşti. De asemenea, s-a mai discutat despre coeziunea comunităţii 

româneşti din Germania şi modalităţi de dinamizare a mediului asociativ din 

Germania, păstrarea identităţii româneşti şi a legăturilor cu ţara, modalităţi de 

colaborare directă între diaspora şi autorităţile din România, evoluţii recente ale 

dinamicii comunităţii în contextul migraţiei forţei de muncă calificată din 

România către Germania, precum şi politici pentru susţinerea repatrierii 

angajaţilor români care doresc să revină în România şi a copiilor acestora. Nu în 

ultimul rând a fost tratată problema şcolilor de predare a limbii române pentru 

copiii din comunitatea românească din Germania. 

Întrevederile cu reprezentanţii instituţiilor germane au evidenţiat faptul 

că, în Germania, comunitatea românească reprezintă a treia comunitate de 

străini care lucrează pe teritoriul acestei ţări, având o contribuţie netă la 

economia germană. Totodată, partea germană a recunoscut faptul că, în 

prezent, comunitatea românească este bine integrată în societatea germană. 

 Pe parcursul dialogului cu demnitarii germani, parlamentarii români au 

discutat despre introducerea unor măsuri suplimentare de protecţie a 

angajaţilor străini temporari, spre exemplu, printr-un control sporit al pieţei 

muncii, sau prin facilitarea traducerii în limba română a contractelor de muncă 

oferite de către angajatorii din Germania, precum şi posibilitatea ca instituţiile 

germane să ia măsuri sporite împotriva angajatorilor germani care exploatează 

lucrătorii români.  

Necesitatea existenţei unei reciprocităţi pentru beneficiile create de piaţa 

liberă europeană angajatorilor germani a fost un alt punct dezbătut de 

parlamentarii români. În acest sens, deputaţii au invitat interlocutorii germani 

să încurajeze investiţiile germane în România, cu scopul a oferi condiţii 

atractive pentru forţa de muncă românească de a rămâne în ţară. 

 

 



 

 

Vizita la Berlin a delegaţiei parlamentare române a constituit un moment 

de referinţă al dialogului parlamentar bilateral româno-german şi al dialogului 

cu diaspora românească din Berlin, reprezentând, totodată, prima deplasare 

oficială a unei delegaţii a Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării, din Camera Deputaţilor, în Germania. Programul extrem de 

bogat şi variat al vizitei şi complexitatea tematicii abordate au evidenţiat rolul şi 

importanţa diplomaţiei parlamentare în intensificarea cooperării bilaterale 

româno-germane. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu informarea cu privire la vizita de lucru în 

România a unor reprezentanţi ai comunităţilor româneşti din Valea Timocului. 

Astfel, luni, 07 decembrie a.c., membrii Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării vor avea o întrevedere cu liderii românilor din Valea 

Timocului. Întâlnirea cu liderii românilor din această regiune va contribui la 

înţelegerea specificului problemelor cu care se confruntă, precum şi la 

identificarea unor soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei acestora. 

Memoriile şi petiţiile l-au constituit următorul punct al ordinii de zi. 

Astfel, Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării acordă o atenţie deosebită şi petiţiilor şi memoriilor. După o scurtă 

evaluarea a petiţiilor primite se observa probleme în procesul de 

redobândire a cetăţeniei române. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea şi soluţionarea memoriilor şi petiţiilor cu sprijinul 

autorităţilor de resort. 

 

 

Vicepreşedinte, 

Gabriel Valentin Boboc 


