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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 25, 26 şi 27 noiembrie 2014 

 

 

 La lucrările comisiei din zilele de 25 şi 26 noiembrie 2014 au participat                      

16 deputaţi din totalul de 18 membri: 

 

 Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), Mario-Ernest Caloianu (PSD),  Mircea-

Titus Dobre (PSD) – vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) - vicepreşedinte, 

Aurelian Mihai (neafiliat) - secretar, Teju Sorin (PC-PLR) – secretar, Mihai 

Deaconu (PPDD),  Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-

Cristian Iane (PSD), Niculina Mocioi (PDL), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), 

Ninel Peia (PSD), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona 

Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL) şi Adrian Mocanu (PSD)  
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Marţi, 25 noiembrie şi Miercuri 26 noiembrie 2014 

 

         Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 25 noiembrie 2014 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele Comisiei.  

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

preşedintele Comisiei a informat membrii comisiei cu privire la modul în care s-au 

desfăşurat alegerile prezidenţiale din 2 şi 16 noiembrie, în Statele Unite ale 

Americii, Australia şi Canada. 

  Ca şi în Europa nemulţumirile cetăţenilor români au făcut referire la 

organizarea defectuoasă a alegerilor prezidenţiale din primul şi al doilea tur de 

scrutin, precum şi la reducerea numărului secţiilor de vot, de la 28 în 2009 la 

doar 22 în 2014, în Statele Unite. Deputatul Mircea Lubanovici a exemplificat cu 

situaţia din Seattle unde deşi există o mare comunitate de români şi în urma 

tuturor demersurilor pentru reînfiinţarea secţiei de vot din acest oras, Guvernul 

nu a luat în considerare nici una dintre solicitări. Distanţele mari pe care le-au 

parcurs românii din diaspora precum şi timpul îndelungat de stat la rând pentru a 

vota au creat tensiuni şi nemulţumiri în rândul cetăţenilor români din Statele 

Unite, Canada şi Europa.  

În calitatea sa de preşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării şi ca urmare a sesizărilor primite din diaspora, deputatul 

Mircea Lubanovici a comunicat membrilor comisiei faptul că în repetate rânduri a 

făcut apeluri pentru rezolvarea problemei consulatelor din diaspora, pentru 

dezbaterea şi aprobarea proiectelor de lege privind votul electronic şi prin 

corespondenţă, pentru alegeri corecte şi respect faţă de diasporă sau pentru a 

corecta unele derapaje de la democraţie ale Guvernului sau instituţiilor statului 

român.  

       După cum a mai precizat deputatul Lubanovici, un alt factor care încă 

provoacă tensiune în comunităţile de români din diaspora, este modul greoi în 

care se reînnoiesc documentele expirate (paşapoartele) la misiunile noastre 

diplomatice din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români care solicită acest 

lucru. Deputatul Lubanovici, a solicitat de mai multe ori, prin solicitări la 

Ministerul de Externe, precum şi în plenul Camerei Deputaţilor, înfiinţarea de 



consulate itinerante prin care să se poată veni în sprijinul românilor pe care îi 

reprezintă, solicitări care, de asemenea, nu au fost luate în considerare. 

Deputatul Mircea Lubanovici - Preşedintele Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, din Parlamentul României, a transmis marţi 

dimineaţă mesajul românilor din diasporă, răspunsul celor cărora la alegerile 

prezidenţiale le-a fost limitat şi chiar obstrucţionat dreptul de a vota, garantat de 

legea fundamentală şi a solicitat măsuri concrete de remediere a situaţiei pe 

viitor. 

Şedinţele comisiei au continuat cu situaţia Republicii Moldova în contextul 

apropiatelor alegeri parlamentare.  

Parlamentari, analiști, jurnaliști, membrii ai corpului diplomatic, profesori 

universitari şi studenţi au participat la conferinţa “Reunirea celor două state 

românești în contextul alegerilor prezidențiale din România și a celor 

parlamentare din Republica Moldova“, organizată la Bucureşti de Centrul Român 

de Studii şi Strategii în parteneriat cu Platforma civică “Acţiunea 2012″. 

La eveniment din partea Comisiei pentru comunităţile de români au 

participat deputaţii Mircea Lubanovici - preşedinte, Mihai Aurelian - secretar 

precum şi domnii deputati Mihai Deaconu, Maria Grecea şi Eugen Tomac- 

membri.  

Deputatul Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, în deschiderea dezbaterii, a mulţumit 

participanţilor din străinătate pentru implicarea în acest proiect de importanţă 

majoră pentru Republica Moldova, pentru România dar şi pentru întreaga 

comunitate europeană. Domul Deputat Lubanovici şi-a exprimat speranţa că 

această dezbatere va fi benefică pentru toţi participanţii. 

În cadrul conferinţei au fost reliefate subiecte ce vizează atmosfera din 

Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie şi 

susţinerea pe care România o acordă în parcursul european al Republicii 

Moldova. 

Deputatul Aurelian Mihai, secretar al Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, a fost de părere că trebuie să îi ajutăm pe 

cetățenii din Republica Moldova, unirea putând să o facem noi, românii. După 

cum a mai precizat deputatul Aurelian Mihai, unirea ar trebui să aibă loc cât mai 

devreme posibil pentru că lucrurile evoluează și nu întotdeauna în favoarea 

românilor. 



 

„Cât timp există România și românism, poarta unirii rămâne deschisă. 

Unirea este un mecanism care trebuie declanşat faptic, dincolo de vorbe. Este un 

moment prielnic pentru a declanşa acest mecanism”, a mai menţionat deputatul 

Aurelian Mihai, secretarul Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării. 

Deputatul Mihai Deaconu membru al Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării a apreciat că alegerile de duminică sunt decisive 

pentru viitorul Republicii Moldova, reprezentând un test, existând două variante, 

desprinderea de trecut și continuarea parcursului european ori întoarcerea către 

Rusia. 

După o scurtă analiză, generalul Constantin Degeratu, a precizat că în 

privinţa numărului birourilor electorale ale Republicii Moldova pentru alegerile 

parlamentare în 2014 au fost deschise peste hotarele Republicii Moldova 95 de 

birouri electorale în comparaţie cu 75 în anul 2010, având o creştere cu 20.  

Generalul Constantin Degeratu a mai menţionat că vor fi deschise 25 de birouri 

electorale în Italia, 5 în Franţa, exprimându-şi în acest sens speranţa că vor ieşi 

mai mulţi cetăţeni la vot. 

Prezentarea de către deputatul Aurelian Mihai, secretarul comisiei a unei 

petiţii din partea unor cetăţeni români din Regatul Unit al Marii Britanii a fost 

următorul punct al ordinii de zi. 

        Nemulţumirile cetăţenilor români după orele de stat la rând pentru a vota, 

închiderea unor secţii de vot înainte de ora 21:00, precum şi îngrădirea dreptului 

de a vota au dus la solicitarea constituirii unei comisii de anchetă. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va continua 

monitorizarea problemelor românilor de pretutindeni cu sprijinul autorităţilor de 

resort şi va continua să propună reprezentanţilor Ministerului de Externe soluţii 

de remediere a situaţiei românilor din diaspora. 

 

                               Joi, 27 noiembrie  2014 

 

 Studiu individual 
 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 


