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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 27,28, 29 şi 30 mai 2013 

 
      

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 27, 28, 29 şi 30 mai 2013. 

  

 

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

 

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

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

(PSD),  Aurelian Mihai (Fără apartenenţă la un grup parlamentar) – 

secretar, Ninel Peia - secretar (PSD) Octavian Bot (PNL), Ovidiu-Cristian-

Iane (PSD), Constantin – Stelian-Emil-Mot (PSD), Ion Stan (fără 

apartenenţă la un grup parlamentar), Elena- Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

 Mircea Lubanovici (PDL),  Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC) 
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Luni,  27 mai 2013 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Eugen Tomac,  

preşedintele Comisiei. Deputatul Eugen Tomac a făcut o scurtă prezentare 

a problemelor comunităţii româneşti din Serbia. Dintre  acestea a fost 

adusă în atenţie separarea artificială dintre români, majoritatea 

înregistraţi în Voievodina şi „vlahii” din Valea Timocului, transpusă 

într-o diferenţă de tratament a autorităţilor sârbe. Acestea susţin că 

minoritatea română trăieşte în Voivodina, recunoscută ca atare, în 

timp ce „vlahii” din Valea Timocului sunt un grup distinct. Astfel, 

etnicii români de aici nu beneficiază de statutul şi drepturile 

acordate persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în domeniile 

educaţiei, mass media, religiei sau administraţiei. În sistemul şcolar 

din Serbia nu exstă cursuri de limba română sau de istorie naţională. 

Belgradul încearcă să acrediteze teoria conform căreia „vlahii” ar 

avea o identitate şi limbă distinctă.  

O altă problemă cu caracter special este cea legată de statutul 

Bisericii Ortodoxe Române în Serbia, nerecunoscută drept biserică 

„tradiţională”. Lipsa recunoaşterii prin lege a Bisericii Ortodoxe 

Române şi a continuităţii sale are consecinţe atât asupra acordării 

de fonduri de către statul sârb, cât şi asupra retrocedării 

proprietăţilor. Sunt avute în vedere, în principal, imobilul „Luceafărul” din 

Vârşeţ, bunurile Fundaţiei Bălănescu şi cele ale bisericilor. Comunitatea 

Românilor din Serbia a înregistrat, în septembrie 2006, la autorităţile 

competente, lista cu bunurile ce au aparţinut bisericilor româneşti.  

În domeniul învăţământului în limba maternă, existent numai în 

Voievodina, au fost semnalate probleme legate de starea imobilelor, 
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insuficienţa de cadre didactice specializate pentru predarea în limba 

română, calitatea manualelor şi reducerea continuă a numărului de elevi.  

În Valea Timocului nu există învăţământ în limba română în sistemul 

public de învăţământ. Au exista încercări de a întocmi liste de semnături, 

dar acestea nu s-au încadrat în prevederile legale (15 copii de aceeaşi 

vârstă, din cel puţin două grupe de vârstă). 

Organizaţiile româneşti au semnalat marile diferenţe între prevederile 

cadrului legal în materia protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând 

minorităţile naţionale şi aplicarea acestora. Un exemplu este folosirea limbii 

române. Deşi este limbă oficială în Provincia Autonomă Voievodina, limba 

română nu este utilizată nici în justiţie, nici în administraţie. Tododată, 

inscripţiile bilingve lipsesc în localităţile cu populaţie românească 

semnificativă din Voievodina.  

Faţă de problemele relatate anterior, membrii comisiei au propus 

deplasarea în teritoriu a unei delegaţii din partea comisiei. 

 

Marţi,  28 mai 2013 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Eugen Tomac,  

preşedintele Comisiei. 

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Eugen Tomac a prezentat  

Proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai 

au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele 

deportate în străinătate ori constituite în prizonieri precizând că această 

iniţiativă legislativă a fost transmisă spre dezbatere şi avizare Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, fiind sesizată în 

fond Comisia pentru muncă şi protecţie socială. Proiectul de lege are ca 

obiect de reglementare acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai 
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au cetăţenia română dar care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Decretul-

Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 

republicat . 

         Membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al 

Consiliului Legislativ trimis cu adresa nr.222/1.04.2013. 

          Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării au avizat favorabil cu majoritate de voturi 

proiectul de lege supus avizării. 

 

Miercuri,  29 mai şi Joi 30 mai 2013 

 

Informarea privind modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 

privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, a fost 

unul dintre punctele dezbătute în cadrul şedinţei comisiei. 

Articolul 6 alin.(1), alin. 3 fiind abrogat, articolul 7 alin. (4), litera a), 

articolul 10, alin.(3), articolul 13 , alin. (3) sunt unele dintre modificările şi 

completările Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 

români în străinătate. Modificări si completări au fost aduse la capitolul II, 

titlul secţiunii a 4-a.   

Situaţia presei de limbă română de peste hotare a reprezentat şi 

reprezintă una dintre preocupările comisiei.  

Dificultăţile cu care se confruntă jurnaliştii, dar şi reprezentanţii 

comunităţilor româneşti, cu precădere în Ucraina şi Ungaria, a determinat 

membrii comisiei să propună realizarea cu regularitate, de către 

Televiziunea Română, Radioul Public şi Agenţia Naţională de Presă 
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AGERPRES, a unor materiale jurnalistice care să reflecte activităţile pe care 

le desfăşoară sau problemele cu care se confruntă comunităţile româneşti 

din afara hotarelor.  

Situaţia comunităţii de etnici români, evoluţia acestora, precum şi 

situaţia limbii, culturii şi tradiţiilor româneşti este puţin cunoscută în 

România. Televiziunea Română, Radioul Public şi Agenţia Naţională de 

Presă AGERPRES nu reuşesc să acopere şi acest spaţiu. Tocmai de aceea 

este necesară extinderea reţelei de corespondenţi pentru a urmări 

evoluţiile din interiorul acestor comunităţi. Popularizarea existenţei 

acestora, cunoaşterea eforturilor lor de păstrare a identităţii este esenţială. 

Existenţa unui sector media liber şi independent ar aduce în prim 

plan realitatea românească. 

Pentru rezolvarea acestei probleme membrii comisiei au propus 

invitarea directorilor celor trei instituţii de presă publice, precum şi a 

reprezentanţilor CNA, pentru a le prezenta şi argumenta punctul de vedere 

al membrilor comisiei pe maginea acestui subiect. 

În vederea monitorizării şi gestionării eficiente a problematicii 

românilor de pretutindeni membrii Comisiei pentru comunităţile de români 

au propus invitarea domnului Cristian David, ministru delegat . 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problemelor românilor de pretutindeni cu sprijinul 

autorităţilor de resort.  

 

 

PREŞEDINTE, 
Eugen TOMAC 
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