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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 23, 24 şi 25 aprilie 2013. 

  

 

La lucrări au participat 13 deputaţi din totalul de 13 membri: 

Eugen Tomac - preşedinte (PDL), Mircea Dolha - vicepreşedinte (PNL) 

Maria Grecea – vicepreşedinte (PPDD), Gheorghe Roman – vicepreşedinte 

(PSD),  Aurelian Mihai (PPDD) – secretar, Ninel Peia - secretar (PSD) 

Octavian Bot (PNL), Ovidiu-Cristian-Iane (PSD), Constantin – Stelian-Emil-

Mot (PSD), Mircea Lubanovici (PDL), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion 

Stan (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Elena- Ramona Uioreanu 

(PNL). 
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Marţi, 23 aprilie  

 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Eugen Tomac,  

preşedintele Comisiei. Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi. 

În deschiderea şedinţei din data de 23 aprilie 2013, domnul deputat 

Eugen Tomac a făcut o scurtă prezentare a situaţiei presei de limba 

română de peste hotare, relevând dificultăţile cu care se confruntă 

jurnaliştii, dar şi reprezentanţii comunităţilor româneşti, cu precădere în 

Ucraina şi Ungaria. În acest context, Eugen Tomac a propus realizarea cu 

regularitate, de către Televizinea Română, Radioul Public şi Agenţia 

Naţională de Presă AGERPRES, a unor materiale jurnalistice care să reflecte 

activităţile pe care le desfăşoară sau problemele cu care se confruntă 

comunităţile româneşti din afara hotarelor.  

„În toate statele din vecinătatea României şi în peninsula Balcanică 

există comunităţi compacte de etnici români. Evoluţia acestora, precum şi 

situaţia limbii, culturii şi tradiţiilor româneşti este puţin cunoscută în 

România. Televizinea Română, Radioul Public şi Agenţia Naţională de Presă 

AGERPRES nu reuşesc să acopere şi acest spaţiu. Iată de ce este necesară 

extinderea reţelei de corespondenţi pentru a urmări evoluţiile din interiorul 

acestor comunităţi. Este esenţial să popularizăm existenţa acestora şi să le 

facem cunoscute eforturile lor de păstrare a identităţii. Nu putem neglija 

aceşti oameni. Ei trebuie aduşi în prim-planul realităţii româneşti. Existenţa 

unui sector media liber şi independent reprezintă un indicator esenţial în 

ceea ce priveşte maturitatea democratică a unei societăţi”, a menţionat 

domnul deputat Eugen Tomac în alocuţiunea sa. 

    Pentru a rezolva această problemă, s-a propus desfăşurarea unei 

şedinţe cu participarea diectorilor celor trei instituţii de presă publice, 
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precum şi a reprezentanţilor CNA, pentru a le prezenta şi argumenta 

punctul de vedere al membrilor comisiei pe maginea acestui subiect.  

  

 

Miercuri 24 aprilie 2013 

 

În cadrul şedinţei din ziua de 24 aprilie 2013 s-a dezbătut situaţia 

învăţământului în limba română în comunităţile româneşti  de peste hotare. 

În vederea identificării mecanismelor de colaborare cu Ministerul 

Educaţiei Naţionale privind elaborarea Metodologiei de şcolarizare a 

tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în 

străinătate, în sistemul de învăţământ din România pentru anul de studii 

2013-2014, membrii comisiei au propus invitarea unor membri ai 

Ministerului Educaţiei Naţionale în prima jumătate a lunii mai. 

Având în vedere că activitatea Comisiei vizează respectarea şi 

promovarea identităţii românilor din afara graniţelor ţării, precum şi 

dezvoltarea unei strategii privind dezvoltarea relaţiilor dintre instituţiile 

statului român şi comunităţile de români din afara graniţelor ţării, membrii 

comisiei propun, de asemenea, invitarea  unor membri ai Institutului Limbii 

Române în vederea identificării mecanismelor de colaborare cu Institutul 

Limbii Române privind sprijinul acordat românilor din afara graniţelor prin 

diverse programe având ca scop păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea 

identităţii culturale, lingvistice, şi religioase a românilor din afara graniţelor 

ţării.  
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Joi,  25 aprilie  2013  

  

Şedinţa comisiei a început cu examinarea solicitării Uniunii Teatrale 

din Moldova de a susţine, prin găsirea unor surse de finanţare, organizarea 

la Bucureşti, a evenimentului “O săptămână de Teatru Basarabean la 

Bucureşti” . 

Deputatul Ovidiu Cristian Iane a argumentat oportunitatea 

desfăşurării unei astfel de acţiuni, o iniţiativă comună a oamenilor de teatru 

din România şi Republica Moldova. “Asumarea valorilor culturale, 

dezvoltarea lor, înţelegerea autentică şi promovare forţei vii a artei, 

gândirii şi religiei sunt indispensabile pentru o societate contemporană. 

Desfăşurarea Decadei teatrului basarabean la Bucureşti va contribui la 

valorificarea tradiţiilor, putând consolida relaţiile deja existente, facilitând, 

în acelaşi timp, crearea altora noi. Promovarea şi realizarea acestui proiect 

se încadrează în valorificarea  potenţialului cultural pe care îl au 

comunităţile româneşti din spaţiul european şi extra-european”, a punctat 

deputatul. 

Punctul de vedere al domnului deputat Iane a fost susţinută şi de 

preşedintele Comisiei, Eugen Tomac. Acesta a propus prezentarea 

iniţiativei Ministerului de Externe prin Departamentul de politici pentru 

relaţia cu românii de pretutindeni, Ministerului Culturii şi Institutului 

Cultural Român în vederea introducerii acesteia pe agenda de acţiuni a 

celor 3 instituţii şi, în consecinţă, a finanţării evenimentului. 

 

PREŞEDINTE, 
Eugen TOMAC 
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