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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 septembrie 2013 
      
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 10, 11 şi 12 septembrie 2013 

  

 

La lucrările comisiei din ziua de 10 septembrie 2013 au participat 

12 deputaţi din totalul de 14 membri: 

 

Eugen Tomac - preşedinte (neafiliat), Mircea Dolha - vicepreşedinte 

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

vicepreşedinte (PSD), Aurelian Mihai (neafiliat) – secretar, Mihai Deaconu 

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

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

Elena- Ramona Uioreanu (PNL). 

 

 Au absentat: 

 Ninel Peia - secretar (PSD), Octavian Bot (PNL), 
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Marţi, 10 septembrie 2013  
 

Şedinţele comisiei au fost conduse de domnul deputat Eugen Tomac,  

preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi. 

În deschiderea şedinţelor din zilele 10 şi 11 septembrie 2013, domnul 

deputat Eugen Tomac preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării, a prezentat  Proiectul de Lege privind completarea 

Legii nr.53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române, precizând că aceast 

proiect de lege a fost transmis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru 

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

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. Proiectul de 

lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.53/2013 privind 

instituirea Zilei Limbii Române. 

         Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 

expunerea de motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al 

Consiliului Legislativ trimis cu adresa nr.222/1.04.2013, precum şi punctul 

de vedere al Guvernului. 

          În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării au avizat favorabil cu unanimitate de voturi 

proiectul de lege.  

  Referitor la punctul doi al ordinii de zi, membrii comisiei participanţi la 

şedinţa din data de 10 septembrie 2013 au supus la vot solicitarea Grupului 

parlamentar al PDL de numire a domnului deputat Mircea Lubanovici, 

membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

în funcţia de preşedinte al comisiei, în locul domnului deputat Eugen Tomac, 

conform art.45 alin.(2) şi (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat,  precum şi solicitarea Grupului parlamentar al PPDD de numire în 

funcţia de secretar al comisiei a domnului deputat Mihai Deaconu, în locul  
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domnului deputat Aurelian Mihai. Domnii deputaţi Eugen Tomac şi Aurelian 

Mihai rămânând în continuare membrii ai comisiei.  

 În urma supunerii la vot, membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării au hotărât cu unanimitate de voturi, numirea 

domnilor deputaţi Mircea Lubanovici în funcţia de preşedinte al comisiei şi a 

domnului Mihai Deaconu în funcţia de secretar. 

 

Miercuri, 11 septembrie şi Joi, 12 septembrie 2013 
 
 

Şedinţele comisiei au fost conduse de domnul deputat Mircea 

Lubanovici,  preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării. 

Comisia pentu comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

acordă o atenţie deosebită relaţiilor cu organizaţiile româneşti din 

Diasporă, precum şi petiţiilor, memoriilor şi scrisorilor. După o scurtă 

evaluarea a petiţiilor s-au observat probleme în procesul de 

redobândire a cetăţeniei române, pentru cetăţenii românii din 

Republica Moldova. Creşterea duratei de obţinere a cetăţeniei române, 

taxele percepute pentru perfectarea oricărui act de redobândire a 

cetăţeniei române  au fost temele principale ale petiţiilor.  

Una dintre soluţii care ar putea ajuta în reducerea taxelor consulare 

percepute pentru perfectarea oricărui act în procesul de redobândire a 

cetăţeniei române prin care să se reducă taxele consulare percepute pentru 

perfectarea oricărui act în procesul de redobândire a cetăţeniei române. 

Dintre memoriile şi petiţiile adresate comisiei au mai fost menţionate 

Programele educaţionale destinate tinerilor din afara graniţelor ţării. 

Anual, Ministerul Educației Naţionale emite o Hotărâre de Guvern 

privind aprobarea cifrei de şcolarizare, prin care se stabilește “Numărul de 

locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul ministerului pentru tinerii de 

origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate”. 
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Aplicând liniile de acţiune din domeniul relaţiei cu cetăţenii şi etnicii 

români din afara hotarelor Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării, îşi propune să identifice mecanismele de colaborare cu 

Ministerul Educaţiei Naţionale în vederea elaborării metodologiei privind 

acordarea de burse etnicilor români cu domiciliul în străinătate. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continuă monitorizarea şi soluţionarea memoriilor şi petiţiilor cu sprijinul 

autorităţilor de resort.  

Problemele comunităţilor de români din afara graniţelor ţării 

reprezintă o procupare constantă a membrilor Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  

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. 

          Soluţiile 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. 
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   Domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a făcut o scurtă prezentare 

la problemelor cu care se confruntă comunităţile de români din colegiul din 

care face parte, propunând, de asemenea, existenţa unei linii de urgenţă 

pentru toate misiunile diplomatice ale României.  

 În continuarea şedinţei, domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedintele 

comisiei, a subliniat importanţa consolidării relaţiei dintre Comisie şi 

instituţiile de informare în masă, esenţială în promovarea unei imagini 

pozitive şi corect calibrate a comunităţilor româneşti, precum şi consolidarea 

potenţialului românesc din Maramureşul istoric. 

Domnul deputat Ion Stan a propus iniţierea unui dialog cu instituţiile cu 

competenţe în domeniu, în vederea creării unor pârghii legislative, în 

beneficiul comunităţilor româneşti din afara graniţelor ţării, idee agreată de 

toţi membrii comisiei.  

Astfel, membrii comisiei au propus invitarea domnului Cristian David 

ministru delegat pentru românii de pretutindeni, în vederea iniţierii unui 

dialog privind problemele comunităţilor de români din afara graniţelor ţării. 

        Domnul deputat Aurelian Mihai, a propus dezbateri asupra strategiei de 

repatriere a românilor din afara graniţelor, precum şi o colaborare mai 

strânsă cu ziarele româneşti din afară.  

Nu în ultimul rând, domnul deputat Ovidiu Cristian-Iane, a menţionat 

că putem folosi experienţa dobândită de cetăţenii români din afara graniţelor 

la întoarcerea şi stabilirea în ţară. 
 

La lucrările comisiei din zilele de 11 şi 12 septembrie 2013 au 

participat 11   deputaţi din totalul de 14 membri: 

 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), Mircea Dolha - vicepreşedinte 

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

vicepreşedinte (PSD), Mihai Deaconu (PPDD) – secretar,   
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Ovidiu-Cristian-Iane (PSD), Aurelian Mihai (neafiliat), Constantin – Stelian-

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

Tomac - (neafiliat).  

 

 Au absentat: 

 Ninel Peia - secretar (PSD), Octavian Bot (PNL),  Elena- Ramona 

Uioreanu (PNL). 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 
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