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       Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 03 şi 05 noiembrie 2015 

 
 

      La lucrările comisiei din ziua de 03 noiembrie 2015 au participat             
14 deputaţi din totalul de 19 membri: 
 
      Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Gabriel-Valentin Boboc – 
vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – vicepreşedinte, Mircea Dolha 
(PNL) – vicepreşedinte, Sorin Teju (PC-PLR) – secretar, Mihai Bogdan Diaconu 
(neafiliat), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai 
(PNL), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru 
Raeţchi (PNL),  Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (neafiliat). 

 

Au absentat: 

      Mihai Deaconu (DP) – secretar, Mircea-Titus Dobre (PSD), Niculina Mocioi 

(PNL), Adrian Mocanu (PSD) si Elena Uioreanu (PNL).  
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Marţi, 03 noiembrie 2015 

 

        Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 03 noiembrie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele comisiei.  

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

a continuat cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea şi 

completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 – iniţiator fiind Guvernul 

României.  

        Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.37/2015 prevede acordarea cetăţeniei române la cerere, persoanei fără 

cetăţenie sau cetăţeanului străin care a contribuit în mod deosebit la protejarea 

şi promovarea culturii, ştiinţei, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti şi care îşi 

asumă apartenenţa la spaţiul cultural românesc, cu posibilitatea stabilirii 

domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate. Totodată, pentru 

acordarea cetăţeniei în condiţiile menţionate, persoana trebuie să îndeplinească 

condiţiile prevăzute de art.8 din Legea cetăţeniei, în vigoare, respectiv: 

dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul 

român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a 

securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni; 

a împlinit vârsta de 18 ani; este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost 

condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de 

a fi cetăţean român.  

       Membrii comisiei au examinat proiectul de lege privind aprobarea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr.37/2015 cu observaţiile şi propunerile 

Consiliului Legislativ, precum şi expunerea de motive. 

       În urma dezbaterilor, membrii Comisiei  au  hotărât cu unanimitate de 

voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

       Şedinţa Comisiei a continuat cu informarea domnului preşedinte Mircea 

Lubanovici cu privire la întrevederea cu delegaţia Comisiei comune pentru 

afaceri europene din Parlamentul Irlandei, conduse de domnul Dominic 

Hannigan, preşedintele Comisiei. 

 



 

Delegaţia irlandeză a fost compusă din Dominic Hannigan – preşedintele 

Comisiei pentru afaceri europene, alături de John Halligan, Eric Byrne, Derek 

Keating şi Fiona Cashin, iar din partea Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării au participat deputaţii Mircea Lubanovici, Aurelian 

Mihai, Ovidiu-Cristian Iane şi Eugen Tomac. 

În deschiderea discuţiilor a fost salutat stadiul actual, ascendent, al 

dialogulului politic româno-irlandez atât la nivel parlamentar cât şi 

guvernamental şi a fost exprimată dorinţa de menţinere a unei cooperări 

bilaterale puternice pe aspecte de interes comun.  

În acest context a fost apreciat progresul înregistrat de relaţiile 

economice bilaterale, dezvoltarea comerţului dintre cele două ţări şi a fost 

subliniat rolul important al diasporei în întărirea relaţiilor dintre ţări, fiind 

încurajată promovarea şi menţinerea acestor relaţii, dar şi folosirea experienţei 

antreprenoriale a celor care aleg să se întoarcă în ţara de origine pentru 

îmbunătăţirea performanţelor economice şi dezvoltarea politicilor economice. 

În cadrul discuţiilor deputaţii Mircea Lubanovici, Mihai Aurelian, Eugen 

Tomac şi Ovidiu Iane au prezentat situaţia românilor din străinătate şi 

reprezentarea acestora în Parlamentul României. Subiectele analizate de cele 

două comisii au făcut referire la integrarea românilor în Irlanda, votul prin 

corespondenţă, integrarea romilor, precum şi sprijinul acordat de România 

românilor din afara graniţelor. 

În alocuţiunea sa, deputatul Lubanovici a subliniat faptul că România 

sprijină principalele politici ale Uniunii Europene şi a apreciat totodată 

deschiderea frontierelor pentru lucrători. În ceea ce priveşte problema 

refugiaţilor, deputatul Lubanovici a menţionat că România va continua să fie 

parte a programului European de acceptare a refugiaţilor şi va sprijini Uniunea 

Europeană în găsirea soluţiilor. 

La rândul său, Dominic Hannigan, preşedintele Comisiei pentru afaceri 

europene din Parlamentul Irlandei, a făcut aprecieri pozitive asupra modului în 

care românii au reuşit să se integreze în societatea irlandeză. 

Deputatul Ovidiu Iane, membru al Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării şi-a exprimat interesul cu privire la percepţia pe care o 

au irlandezii despre comunitatea românească, fiind interesat în acelaşi timp de 



sugestiile părţii irlandeze în ceea ce priveşte îmbunătăţirea imaginii cetăţenilor 

români în întreaga lume. 

John Halligan, membru al Comisiei comune pentru afaceri europene din 

Parlamentul Irlandei, a menţionat faptul că pe teritoriul Irlandei nu se fac 

diferenţe între etnii, având înţelegere pentru toţi cei care au ales să trăiască în 

alte ţări, aceştia fiind bineveniţi în Irlanda.  

De asemenea, John Halligan, a menţionat faptul că românii din Irlanda 

sunt bine integraţi şi s-au adaptat rapid în societatea irlandeză, fiind adusă în 

atenţie participarea comunităţii româneşti la evenimentele şi sărbătorile 

naţionale precum festivalul dedicat Sfântului Patrick. Totodată, s-a subliniat 

faptul că  irlandezii încurajează minorităţile să se implice activ la manifestările 

culturale irlandeze, şi a fost menţionată deschiderea cetăţenilor irlandezi şi 

implicarea în activităţile de natură culturală şi de dezvoltare a identităţii 

minorităţilor din Irlanda. 

Deputatul Aurelian Mihai, membru al Comisiei pentru comunităţile de 

români, a subliniat faptul că astfel de întâlniri în Parlamentul României cu 

reprezentanţii altor parlamente din statele europene sunt benefice şi şi-a 

exprimat interesul pentru cunoaşterea problemelor cu care se confruntă 

comunitatea românească. Deputatul Mihai a mulţumit membrilor delegaţiei 

irlandeze pentru lucrurile pozitive menţionate cu privire la românii stabiliţi în 

Irlanda şi, de asemenea, a subliniat faptul că Irlanda este printre singurele ţări 

în care românii nu se plâng masiv de lipsa locurilor de muncă sau de condiţii 

dificile de muncă, şi chiar dacă au fost semnalate anumite cazuri legate de 

situaţia muncitorilor, acestea sunt izolate şi soluţionate de statul irlandez în 

colaborare cu statul român. 

De asemenea, în cadrul întrevederii, s-au purtat discuţii pe tema votului 

prin corespondenţă, importanţa reprezentării diasporei în Parlament şi a 

posibilităţii celor din diaspora de a vota, fiind exprimată disponibilitatea părţii 

române de a aprofunda dialogul pe această temă după primele alegeri la care 

votul prin corespondenţă pentru românii din afara graniţelor ţării va fi aplicat. 

 

 

 

 



 

 

 

Joi, 05 noiembrie 2015 

 

 

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

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 

   


