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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 8 şi 9 mai 2013. 

  

 

La lucrări au participat 12 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), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion Stan (fără apartenenţă la un 

grup parlamentar), Elena- Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

Mircea Lubanovici (PDL) 
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Marţi, 8 mai  

 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Eugen Tomac,  

preşedintele Comisiei. Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi. 

În deschiderea şedinţei din data de 8 mai 2013, domnul deputat 

Eugen Tomac a făcut o scurtă prezentare a situaţiei învăţământului în limba 

română din 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 reiterat necesitatea invitării unor membri 

ai Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Al doilea punct al ordinii de zi a fost prezentarea  informării Societăţii 

Române de Radiodifuziune cu privire la emisiunile difuzate cu ocazia Zilei 

Naţionale de cinstire a memoriei românilor-victiem ale masacrelor de la 

Fântâna Albă şi alte zone, ale deportărilor, ale foametei şi alte altor forme 

de represiune organizate de regimul totalitar sovietic în Ţinutul Herţa, 

nordul Bucovinei şi întreaga Basarabie. Potrivit documentului remis de SRR, 

posturile Radio România din Bucureşti şi din ţară au difuzat, în perioada  

martie–aprilie 2013, mai multe astfel de materiale. Dintre acestea 

amintim: „Ziua Naţională de cintstire a memoriei românilor-victime ale 

masacrelor de la Fântâna Albă şi alte zone. Duplex Bucureşti-Radio 

Moldova-Radio Chişinău reportaj de la Radio Chişinău; Reportaj despre 

eroii martiri de la Fântâna Albă şi întreviu cu Sfiinţia Sa, Melchisedec 

Velnic, stareţul Mânăstirii Putna, emisiuni difuzate în cadrul emisiunii 

Matinal de la Radio România Actualtăţi.  În cadrul documentarului RRA, a 



 
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222 Fax: 021/4141223 

cromanii@cdep.ro 
 

fost difuzat materialul „Odioasa istorie a experimentului F – Frică, Foame, 

Forţă” (documente şi mărturii despre patimile românilor din Basarabia şi 

Bucovina de Nord în perioada 1941-1951). 

În cadrul emisiunii Matinal din data de 1 aprilie, Ziua Naţională de 

cinstire a memoriei românilor-victime ale masacrelor de la Fântâna Albă şi 

alte zone în cadrul căreia a fost invitat Eugen Tomac, preşedinte al Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

 O altă emisiune difuzată de Radio România Actualităţi a fost „De o 

parte şi de alta a Prutului” – Teatrul Naţional Radiofonic. 

 Radio România Cultural, în cadrul emisiunii „Ştiinţa în cuvinte 

potrivite”, a transmis în direct de la Palatul Parlamentului lansarea de carte 

„Documentele anexării Basarabiei. Corespondenţă diplomatică 

Paris-Sankt-Petersburg 1807-1812”. În cadrul emisiunii a mai fost 

difuzată şi corespondenţa de la Seminarul „95 de ani de la unirea 

Basarabiei cu patria-mamă”. 

 Amintim, de asemenea, emisiunea „Sensurile şi contrasensurile 

democraţiei” avându-l ca invitat pe domnul deputat Eugen Tomac, 

preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării.  

 Emisiunile „Dimineţi de weekend” şi „Texte şi pretexte” de la Radio 

România Cultural i-a avut ca invitaţi pe Ştefan Purici, prorector al 

Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, originar din localitatea Stiţa, 

raionul Herţa şi, respectiv, pe doamna Valentina Sturza, preşedinte al 

Asociaţiei foştilor deportaţi şi deţinuţi plitici din Reublica Moldova. 

 Radio România Internaţional a transmis mai multe interviuri cu 

profesori universitari, dar şi cu preşedintele Asociaţiei Evreilor Români 

Victime ale Holocaustului, Liviu Beriş. 

Radio România Bucureşti Fm a difuzat, printre alte materiale, şi  

un interviu cu profesorul şi sociologul Dan Dungaciu.  
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  Grupajele informative şi emisiunile relevând  tragicul eveniment de la 

Fântâna Albă au fost difuzate şi în emisiunile Radio România Cluj, 

Constanţa, Caiova, Iaşi, Reşita, Târgu-Mureş şi Radio România 

Timişoara.  

 

Miercuri 9 mai 2013 

 

Identificarea unor soluţii la problemele specifice existente în 

fiecare comunitate românească din afara graniţelor a fost subiectul 

principal al ordinii de zi.  

După 1990, relaţiile cu românii de pretutindeni au devenit o 

preocupare constantă a autorităţilor române, atât în contextul 

aprofundării relaţiilor bilaterale cu statele pe teritoriul cărora există 

comunităţi româneşti sau care aparţin filonului cultural românesc, 

cât şi în condiţiile în care protejarea drepturilor persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale s-a consacrat drept una dintre 

priorităţile permanente ale guvernelor post-decembriste şi ale 

instituţiilor europene. Astfel, păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea 

identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a românilor din 

vecinătate şi emigraţie a fost, în ultimele două decenii, unul dintre 

obiectivele de importanţă majoră a României. 

În accepţiunea Legii 299/2007, sintagma „români de 

pretutindeni” include persoanele de origine română şi aparţinând 

filonului lingvistic şi cultural românesc care îşi asumă în mod liber 

identitatea culturală românească: persoanele aparţinând 

minorităţilor naţionale, minorităţilor lingvistice sau grupurilor etnice 

autohtone care trăiesc în statele din vecinătatea României, 

indiferent de etnonimul folosit, membrii comunităţilor 
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româneşti/originare din România din emigraţie, cetăţenii români cu 

domiciliul sau reşedinţa în străinătate. 

      Preocuparea pentru situaţia etnicilor români din vecinătate a 

condus, pe plan intern, la permanentizarea dezbaterii privind 

drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. În acest 

moment, la nivel european, România este un model de urmat în 

ceea ce priveşte tratamentul aplicat minorităţilor care trăiesc pe 

teritoriul ei, iar această experienţă pozitivă consolidată conferă ţării 

noastre şi autoritatea morală necesară în tratarea acestui subiect în 

cadru bi - şi multilateral.   

 Identificarea soluţiilor la probleme existente în fiecare 

comunitate românească din afara graniţelor necesită timp, 

colaborare cu structurile parlamentare în vederea promovării pe 

agenda organismelor competente din cadrul instituţiilor europene a 

problemelor cu care se confruntă comunităţile româneşti din statele 

din vecinătate, în vederea obţinerii dreptului de reprezentare a 

etnicilor români în cadrul parlamentului, în administraţia centrală şi 

locală din statele respective. 

Organizarea de manifestări culturale în zonele cu comunităţi de 

români, în colaborare cu organizaţiile româneşti sau autorităţile 

locale; publicarea operelor aparţinând personalităţilor marcante ale 

culturii române şi popularizarea acestora în statele de 

domiciliu/reşedinţă; recuperarea, restaurarea şi întreţinerea 

muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, monumente 

de artă, plăci comemorative etc. din afara teritoriului României; 

sprijinirea centrelor culturale ale comunităţilor româneşti de 

pretutindeni;păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor 

de pretutindeni; formarea unor elite şi a unei noi generaţii de lideri 

care să reprezinte interesele comunităţilor româneşti în statele de 
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domiciliu/reşedinţă ar putea reprezenta câteva soluţii privind 

identificarea unor probleme existente în fiecare comunitate 

românească din afara graniţelor.  

Identificarea soluţiilor privind problemele existente în fiecare 

comunitate continuă prin stabilirea unor întâlniri şi vizite de lucru în 

comunităţile de români din afara graniţelor, precum şi cu autorităţile 

de resort din ţară şi din afară. 

Contextul actual al problemelor cu care se confruntă comunitatea de 

români din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precum şi 

punerea în discuţie a statutului lor de cetăţeni europeni, a impus 

organizarea unei vizite de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei 

de Nord. Astfel, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării, consideră utilă efectuarea unei vizite de lucru în Regatul 

Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord în prima jumătate a lunii iunie 

2013. Agenda delegaţiei cuprinde o serie de  întrevederi cu membrii 

Parlamentului Britanic, oficiali ai guvernului britanic, precum şi cu membrii 

comunităţii de români din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.  

Din delegaţie urmează să facă parte domnii deputaţi Mircea Dolha 

(PNL)-vicepreşedinte, Aurelian Mihai (PP-DD) – secretar şi Ovidiu-Cristian 

Iane (PSD). 

        Restricţiile pe piaţa muncii, campania negativă pe care presa britanică 

o duce  împotriva liberalizării complete a pieţei forţei de muncă, în principal 

asupra imaginii cetăţenilor români aflaţi în Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord, vor fi principalele subiecte care vor fi dezbătute de 

membrii delegaţiei.  

 
PREŞEDINTE, 
Eugen TOMAC 
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