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PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din zilele de 1, 2, 3  şi 4 iulie 2013 

      
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 1, 2, 3  şi 4 iulie 2013. 

  

La lucrările comisiei din zilele de 1, 2, 3 şi 4 iulie au participat            

13 deputaţi din totalul de 14 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), Mihai Deaconu (PPDD),  

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

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

 

Au absentat: 

 Elena- Ramona Uioreanu (PNL). 

 

 

 



 
 

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

cromanii@cdep.ro 
 

 

Luni, 01 iulie şi Marţi 02 iulie 2013  
 

Şedinţele comisiei au fost conduse de domnul deputat Eugen Tomac,  

preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  

Comisia pentu comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

acordă o atenţie deosebită şi procedurii transcrierii certificatelor de 

naştere şi căsătorie pentru cetăţenii români care nu au domiciliul în 

România.  

În deschiderea şedinţelor, domnul deputat Eugen Tomac a făcut o 

scurtă prezentare asupra dificultăţilor în soluţionarea tuturor cererilor de 

transcriere a acetelor de stare civilă întocmite în străinătate pentru cetăţenii 

străini care au dobândit cetăţenia română în condiţiile Legii 21/1991 şi care 

îşi au izvorul în art. 44, alin. 5 din legea nr. 119/1996. 

După cum preciza domnul deputat Eugen Tomac, preşedintele Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, s-a observat o 

aglomerare mare şi, implicit un timp mai îndelungat de aşteptare pentru 

fiecare cetăţean în parte.  

„Aglomerarea mare, precum şi timpul mai îndelungat de aşteptare 

pentru fiecare cetăţean în parte, au generat şi continuă să genereze o privare 

de toate drepturile care decurg din calitatea pe care acesta a dobândit-o în 

baza Legii nr. 21/1991, republicată, a cetăţeniei române”, menţiona domnul 

deputat Eugen Tomac în alocuţiunea sa.  

Cererile celor care au dobândit cetăţenia română şi nu au avut 

niciodată domiciliul în România, potrivit prevederilor legale în vigoare la acest 

moment, se transcriu doar cu aprobarea primarului sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefului Direcţiei Publice de 

Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, 

a subliniat domnul deputat Eugen Tomac. 

De asemenea conform site-ului oficial al instituţiei se observă o 

reducere a programărilor în limita a 200 de cereri/zi de ghişeu.  
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„În condiţiile în care numărul cererilor înregistrate pe lună au ajuns 

într-o perioadă de 15000, un calcul arată că media pe zi poate ajunge la 500 

de cereri” a menţionat deputatul Eugen Tomac. 

 Se observă astfel volumul de solicitări adresate de cetăţeni în vederea 

transcrierii certificatelor şi a extraselor de stare civilă, odată dobândită 

cetăţenia română, potrivit Legii 119/1996, privind actele de stare civilă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Faţă de cele relatate anterior, membrii Comisiei au stabilit 

monitorizarea şi contactarea autorităţilor de resort în vederea întreprinderi 

unor demersuri şi fluidizării procedurii de transcriere a certificatelor şi a 

extraselor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată 

domiciliul în România.  

De asemenea, domnul deputat Eugen Tomac a făcut o scurtă 

prezentare a procesului de admitere la studii în România pentru tinerii etnici 

români de peste hotare, aducând în atenţie o serie de probleme cu care 

aceştia se confruntă. Este vorba de o scădere a solicitării de burse care sunt 

acordate tinerilor români din Republica Moldova, lipsa spaţiilor de cazare, 

precum şi informaţii insuficiente privind admiterea la studii în România. Lipsa 

spaţiilor de cazare determină universităţile să fie tentate de a lua studenţi din 

Bucureşti.  

Urmare a celor relatate membrii comisiei au venit cu propuneri privind  

comunicarea cu tinerii pe canale diplomatice sau comunicarea cu presa din 

statele din care vin studenţii în vederea promovării şi popularizării ofertei de 

studiu a României. 

Domnul deptutat Eugen Tomac, preşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării a adus în discuţie şi 

programele Institutului Limbii Române. Dintre programele Institutului Limbii 

Române a menţionat cel prin care copiii din comunităţile de români din afara 

graniţelor au posibilitatea să fecventeze gratuit cursuri de limba română.  
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Faţă de cele relatate, membrii Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării vor continua monitorizarea procesului de admitere la 

studii în România pentru tinerii etnici români de peste hotare  cu sprijinul 

autorităţilor de resort. 

 

 Miercuri, 3 iulie şi Joi,  4 iulie 2013 
 
 

 
Şedinţele comisiei au fost conduse de domnul deputat Eugen Tomac,  

preşedintele Comisiei, având pe ordinea de zi dezbaterea 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.  

Domnul deputat Eugen Tomac a făcut o scurtă prezentare a situaţiei 

învăţământului în limba română din comunităţile româneşti de peste hotare, 

argumentând colaborarea cu Ministerul Educaţiei Naţionale în vedrea 

îmbunătăţirii metodologiei de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română 

şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, în sistemul de învăţământ 

din România, precum şi cu Institutul Limbii Române. 

În acest context, deputatul Eugen Tomac, preşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a reiterat importanţa 

sprijinului acordat românilor din afara graniţelor de către Institutul Limbii 

Române, precum şi a Ministerului Educaţiei Naţionale.  

În discuţiile purtate în cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii Institutului 

Limbii Române au fost prezentate programe importante desfăşurate de 

Institutul Limbii Române în vederea păstrării, dezvoltării şi afirmării identităţii 

culturale, lingvistice şi religioase a românilor din afara graniţelor ţării. 

Din discuţiile avute în cadrul întâlnirilor cu reprezentanţi ai Ministerului 

Educaţiei, reprezentanţii Ministerului îşi propun să comunice cu tinerii pe 

canale diplomatice (prin misiunile diplomatice, ambasade), precum şi prin  
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deplasarea în teritoriu a unei echipe de experţi din cadrul Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării pentru informare. 

Deputatul Ovidiu-Cristian Iane, membru al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a subliniat necesitatea de a 

fi lăsată libertatea de a alege viitorilor studenţi.  

Pentru atragerea studenţilor basarabeni în România, domnul deputat 

Ninel Peia, secretarul Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării, propune realizarea unei pagini web în care să se regăsească 

toate informaţiile privind admiterea, cazarea şi viaţa din campusurile 

studenţeşti. 

În aceeaşi ordine de idei, secretarul comisiei, domnul Aurelian Mihai a 

propus colaborarea cu presa din statele din care vin studenţii în vederea 

promovării şi popularizării ofertei de studiu pentru tinerii de origine etnică 

română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, în sistemul de 

învăţământ din România.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Eugen TOMAC 
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