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al lucrărilor Comisiei din zilele de 18, 19 şi 20 iunie 2013 

      
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 18, 19 şi 20 iunie 2013. 

  

La lucrările comisiei din zilele de 18, 19 şi 20 iunie 2013 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), Ninel Peia - secretar (PSD), Aurelian Mihai (Fără 

apartenenţă la un grup parlamentar) – secretar,   Octavian Bot (PNL), 

Ovidiu-Cristian-Iane (PSD), Mircea Lubanovici (PDL), Constantin – Stelian-

Emil-Mot (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion Stan (fără apartenenţă 

la un grup parlamentar), Elena- Ramona Uioreanu (PNL). 
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Marţi, 18 iunie 2013  

 

Şedinţa comisiei a fost condusă de domnul deputat Eugen Tomac,  

preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării.  

În deschiderea şedinţei din data de 18 iunie 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. 

Situaţia limbii, culturii şi tradiţiilor româneşti este puţin cunoscută în 

România, de aceea este necesară extinderea reţelei de corespondenţi 

pentru a urmări evoluţiile din interiorul acestor comunităţi.  

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. 

Totodată, domnul deputat Eugen Tomac a menţionat că este esenţial 

să popularizăm existenţa acestora şi să le facem cunoscute eforturile de 

păstrare a identităţii. Aceşti oameni nu pot fi neglijaţi, fiind necesară 

aducerea lor 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. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problemelor românilor de pretutindeni cu sprijinul 

autorităţilor de resort. 
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Miercuri , 19 iunie 2013 

 

        Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării din data de 19 iunie 2013 a avut pe ordinea de zi primirea unei 

delegaţii oficiale a Parlamentului Republicii Moldova. 

Şedinţa comisiei a fost condusă de domnul deputat Eugen Tomac, 

preşedintele Comisiei. 

 În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte de inters comun 

privind intensificarea cooperărăii bilaterale pe plan politic, social şi 

economic, precum şi îmbunătăţirea dialogului dintre cele două state în 

vedera integrări Republicii Moldova în Uniunea Europeană.  

 În alocuţiunea sa, domnului senator Viorel Riceard Badea, 

vicepreşedintele Comisiei pentru românii de pretutindeni din Senat, a 

asigurat membrii delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova de sprijinul 

necondiţionat al României în parcursul său european, subliniind totodată 

necesitatea concentrării pe un parteneriat economic durabil, precum şi 

necesitatea creării unui fond de garantare comun pentru investiţii.  

 S-a propus, de asemenea, o agendă de acţiuni pe o perioadă de           

1 an, care includ şi schimburile de experienţă dintre Parlamentele celor 

două state. 

 Membrii delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova au subliniat 

nevoia de concentrare pe probleme concrete, aici amintindu-se gazoductul 

Iaşi-Ungheni, precum şi interconexiunile energetice. De asemenea, au fost 

aduse în discuţie aspecte legate de circulaţia cetăţenilor români din 

Republica Moldova, aspecte legate de redobândirea cetăţeniei române, 

nevoia de comunicare, precum şi promovarea valorilor naţionale. 
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 Investiţiile în şcoli, crearea unor posturi de radio româneşti, 

acordarea burselor de studii tinerilor din Republica Moldova  au fost alte 

subiecte aduse în discuţie. 

Domnul deputat Eugen Tomac, preşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării a menţionat că relaţia 

dintre cele două state a avansat foarte mult în ultimul deceniu, inclusiv prin 

programele şi proiectele desfăşurate în Republica Moldova cu sprijinul 

Departamentului Politici pentru  Românii de Pretutindeni, în ciuda bugetului 

foarte mic în comparaţie cu alte instituţii. 

 Observaţia domnului deputat Ovidiu Cristian Iane, membru al 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a făcut 

referire la necesitatea informării mult mai ample a românilor din Republica 

Moldova cu privire la evenimentele din România şi viceversa. Nevoia de 

comunicare, crearea unor posturi TV de limbă română, schimburile 

culturale (evenimente, spectacole), bursa locurilor de muncă, turismul, 

sunt doar câteva din subiectele aduse în atenţie de către domnul deputat 

Ovidiu Cristian Iane.  

 Domnul deputat Ninel Peia, secretar al Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării a menţionat necesitatea întăririi 

legăturilor economice cu Republica Moldova.  

 

Joi , 20 iunie 2013 

 

Studiu individual privind situaţia românilor de pretutindeni. 

 

PREŞEDINTE, 
Eugen TOMAC 
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