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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 26, 27 şi 28 februarie 2013 

 
      

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 26, 27 şi 28 februarie 2013. 

  

 

La lucrări au participat 11 deputaţi din totalul de 13 membri: 

 

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

Maria Grecea–vicepreşedinte (PPDD), 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: 

Gheorghe Roman–vicepreşedinte (PSD) şi Mircea Lubanovici (PDL). 
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Invitat: domnul Cristian David, ministru delegat pentru românii de 

pretutindeni. 

 

Marţi, 26 februarie 2013 

 
              Ordinea de zi a şedinţei comune din 26 februarie 2013, a 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi a 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avut ca punct principal de dezbatere Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 299 din 13 noiembrie 2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni - Raport suplimentar (PL x 

117/2012). 

   Şedinţa comună a Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării şi a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale a fost deschisă de domnul deputat 

Nicolae Păun, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale.  

   Domnul deputat Nicolae Păun, a dat cuvântul domnului deputat 

Eugen Tomac, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării pentru a prezenta Proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 299 din 13 noiembrie 2007 

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (PL x 117/2013), 

trimis spre dezbatere în fond Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării şi Comisiei pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale.  

Domnul deputat Eugen Tomac, preşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării a prezentat solicitarea 
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domnului Cristian David, ministru delegat pentru românii de pretutindeni, 

de retrimitere la Comisii a proiectului de lege mai sus menţionat.  

Proiectul de lege a fost retrimis la comisii pentru examinări, în 

vederea depunerii unui nou raport. 

        S-a stabilit rămânerea în forma prezentată celor două comisii, a 

Articolului 1, alineatul (1) a) al Legii nr. 299 din 13 noiembrie 2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni: Articol unic.- La alineatul (1) 

al articolului 1 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 261 din 22 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, 

litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: „a) drepturile 

persoanelor care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română - 

persoanele de origine română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi 

cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent 

de modul în care aceştia sunt apelaţi ( armâni, armânji, aromâni, 

basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-

români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, 

megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, 

valahi, vlahi, vlasi, voloni, macodo-armânji, precum şi cele toate celelalte 

forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite în 

continuare români de pretutindeni.” 

 La Proiectul de Lege mai sus menţionat au fost supuse dezbaterii 2 

amendamente, iniţiate şi susţinute de domnul deputat Mircea Dolha, 

vicepreşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării. Primul amendament al domnului vicepreşedinte Mircea 

Dolha, se referă la trecerea Institutului „Euxodiu Hurmuzachi„ pentru 

românii de pretutindeni aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, 

în coordonarea directă a Departamentului Politici pentru românii de 
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pretutindeni, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, în coordonarea 

directă a Ministrului delegat pentru românii de pretutindeni. S-a avut în 

vedere corelarea legii cu prevederile OUG 96/2012 privind stabilirea unor 

măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru 

modificarea unor acte normative prin care se stabilesc atribuţiile Ministrului 

delegat pentru românii de pretutindeni.  

Al doilea amendament iniţiat de domnul vicepreşedinte Mircea Dolha  

se referă la introducerea unui nou articol, art. 13 (1,) în care Guvernul 

reglementează, prin hotărâre, organizarea şi funcţionarea Institutului 

„Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni.  

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării au supus la vot amendamentul 

referitor la trecerea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi„ pentru românii de 

pretutindeni, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, în 

coordonarea directă a Departamentului Politici pentru românii de 

pretutindeni, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe şi în 

coordonarea directă a Ministrului delegat pentru românii de pretutindeni.  

S-au consemnat 10 voturi pentru şi o abţinere din totalul de 13 

membri ce alcătuiesc Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării. 

Amendamentul privind introducerea unui nou articol, art. 13 - (1,) - 

Guvernul reglementează, prin hotărâre, organizarea şi funcţionarea 

Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi„ pentru românii de pretutindeni a fost 

votat cu majoritate de voturi. 

Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării a continuat cu următorul punct al ordinii de zi, Organizarea 

Congresului Românilor de Pretutindeni, conform art. 8 din Legea 

299/2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată: 

„În scopul întăririi legăturilor cu românii de pretutindeni, anual se 
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organizează sub egida Parlamentului României, în țară sau în străinătate, 

Congresul Românilor de Pretutindeni, cu consimțământul autorităților 

statului respectiv, în cazul în care se decide organizarea în străinătate„.  

Domnul Cristian David, ministru delegat pentru românii de 

pretutindeni şi invitat din partea Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării şi-a exprimat susţinerea privind organizarea 

Congresului. Acesta a propus stabilirea unei metodologii de organizare, 

care să aibă în vedere identificarea sursei de finanţare, precum şi a 

criteriilor de reprezentare.  

S-a stabilit crearea unui grup de lucru, care să faciliteze organizarea 

Cogresului Românilor de Pretutindeni în cel mai scurt timp posibil. Acesta 

urmează să fie alcătuit din câte trei membri aleşi din comisiile de la 

Camera Deputaţilor şi Senat, precum şi 3 membri desemnaţi de Ministerul 

Afacerilor Externe. Din partea Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării au fost aleşi domnul vicepreşedinte Mircea Dolha, 

domnul secretar Aurelian Mihai şi domnul deputat Ovidiu Raeţchi.  

Atât domnul ministru Cristian David, cât şi domnul preşedinte Eugen 

Tomac au subliniat faptul că, la prima sa reuniune, Congresul Românilor de 

Pretutindeni îşi va desemna organele de conducere şi va elabora 

regulamentul de funcţionare.  

Totodată, domnul ministru Cristian David a asigurat comisia că va 

transmite în mod constant informări utile privind problematica sensibilă a  

comunităţilor româneşti şi dialogul bilateral, rapoartele misiunilor 

diplomatice ale României, rapoartele vizitelor domniei sale, precum şi 

notele de audienţă. 

Următorul punct al ordinii de zi supus dezbaterii de către preşedintele 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a fost 

calendarul comisiei pentru sesiunea februarie-iunie 2013.   
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Problemele şi nevoile specifice ale comunităţilor de români din afara 

graniţelor impun o atenţie deosebită a statului-mamă, acesta având 

obligaţia de a sprijini activităţile în beneficiul comunităţilor romaneşti de 

pretutindeni. 

Domnul deputat Eugen Tomac a subliniat faptul că, vizitele de lucru, 

pe care membrii comisiei urmează a le efectua vor contribuii activ la 

crearea unor legături şi stabilirea unei strategii de urmat în vederea 

promovării şi apărării intereselor şi imaginii României în lume. 

Având în vedere necesitatea întăririi legăturilor cu românii din afara 

frontierelor ţării, precum şi consolidarea cadrului interinstituţional 

funcţional prin instituirea de parteneriate active la nivel politico-diplomatic, 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a hotărât  

oportunitatea efectuării unor vizite de lucru în Marea Britanie, Spania, 

Italia, Statele Unite ale Americii, Macedonia, precum şi în alte state unde 

există comunităţi mari de români.  

Având în vedere situaţia din Marea Britanie, domnul vicepreşedinte 

Mircea Dolha a propus crearea unui grup de lucru, în vederea unei reacţii 

rapide privind susţinerea românilor din acest stat.  

         Cu unanimitate de voturi, ultimele puncte ale ordinii de zi, precum  

dezbaterea asupra Legii nr. 68 din 10 mai 2011 pentru instituirea Zilei 

naţionale de cinstire a memoriei românilor  - victime ale masacrelor de la 

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

de represiune organizate de regimul totalitar sovietic în Ţinutul Herţa, 

nordul Bucovinei şi întreaga Basarabie, precum şi Solicitarea Organizaţiei 

Studenţilor Basarabeni din Bucureşti cu privire la posibilitatea acordării 

unei săli în incinta Palatului Parlamentului, în vederea desfăşurării 

dezbaterii publice “Basarabia în presă ieri şi azi” din cadrul Festivalului 

Cultural “Zilele Basarabiei” au rămas a fi discutate în zilele de 27 februarie, 

respectiv 28 februarie 2013. 
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        În urma epuizării punctelor înscrise pe ordinea de zi, lucrările şedinţei 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

data de 26 februarie 2013, au fost declarate închise. 

 

Miercuri,  27 februrarie 2013  

 

Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării din ziua de 27 februarie 2013, a avut pe ordinea de zi dezbaterea 

asupra Legii nr. 68 din 10 mai 2011 pentru instituirea Zilei naţionale de 

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

şi alte zone, ale deportărilor, ale foametei şi ale altor forme de represiune 

organizate de regimul totalitar sovietic în Ţinutul Herţa, nordul Bucovinei şi 

întreaga Basarabie. 

Domnul preşedinte Eugen Tomac a subliniat importanţa respectării 

prevederilor articolului nr. 3 “În perioada 31 martie-2 aprilie, Societatea 

Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune şi Agenţia 

Naţională de Presă AGERPRES vor difuza, cu prioritate, emisiuni despre 

perioada ocupaţiei sovietice din Ţinutul Herţa, nordul Bucovinei şi 

Basarabia, tratând evenimentele tragice menţionate la art. 1”. 

Ziua de 1 aprilie s-a instituit ca Zi naţională de cinstire a memoriei 

românilor - victime ale masacrelor de la Fântâna Albă şi alte zone, ale 

deportărilor, ale foametei şi ale altor forme de represiune organizate de 

regimul totalitar sovietic în Ţinutul Herţa, nordul Bucovinei şi întreaga 

Basarabie. 

Totodată, membrii comisiei au stabilit transmiterea unor solicitări 

către instituţiile menţionate în lege, în vederea respectării prevederilor 

acesteia şi transmiterea unei informări, ulterior datei de 1 aprilie, care să 

conţină reflecţiile media.  
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Joi,  28 februarie 2013  

 

Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării din ziua de 28 februarie 2013, a avut pe ordinea de zi solicitarea 

Organizaţilor Studenţilor Basarabeni din Bucureşti.  

Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Bucureşti are drept scop 

promovarea valorilor româneşti în rândul tinerilor basarabeni prin 

susţinerea activităţii educaţionale şi promovarea acţiunilor cultural civice, 

dar şi monitorizarea respectării drepturilor studenţilor şi elevilor 

basarabeni, în special, şi a drepturilor omului, în general, în contextul 

integrării în comunitatea europeană. 

Aceasta s-a adresat Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării din cadrul Camerei Deputaţilor solicitând acordea unei săli în 

incinta Palatului Parlamentului, cu o capacitate de 100 de locuri, în vederea 

desfăşurării dezbaterii publice cu tematica „Basarabia în Presă ieri şi azi”.  

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Comisia pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării se va desfăşura în cadrul ediţiei a VI-a a 

Festivalului Cultural „Zilele Basarabiei”, în data de 28 martie 2013, între 

orele 1300 – 1700. 

 Solicitarea Organizaţiei Studenţilor Basarabeni din Bucureşti a fost 

aprobătă cu majoritate de voturi.  

        În urma epuizării punctelor înscrise pe ordinea de zi, lucrările şedinţei 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

data de 28 februarie 2013, au fost declarate închise. 

 

PREŞEDINTE 
Eugen Tomac 
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