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lucrărilor Comisiei din zilele de 22, 23 şi 24 octombrie 2013 
      
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 22, 23 şi 24 octombrie  2013  

  

 

La lucrările comisiei din ziua de 22 octombrie 2013 au participat         

14 deputaţi din totalul de 15 membri: 

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

(PNL), Maria Grecea – vicepreşedinte (PNL), Mihai Deaconu (PPDD) – 

secretar, Ninel Peia - secretar (PSD), Mihai Bogdan Diaconu (PSD),  Ovidiu-

Cristian-Iane (PSD), Niculina Mocioi (PPDD), Aurelian Mihai (neafiliat), 

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

Stan (PSD), Eugen Tomac - (neafiliat), Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

 Au absentat: 

 Adrian Mocanu (PSD)  
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Marţi 22 octombrie,  2013,  
 

Şedinţa comisiei din data de 22 octombrie 2013 a fost condusă de 

domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării.  

În deschiderea şedinţei domnul preşedinte Mircea Lubanovici a abordat 

necesitatea îmbunătăţirii asistenţei consulare pentru românii din diaspora şi 

posibilitatea înfiinţării de noi misiuni consulare - care să aibă posibilitatea 

rezolvării serviciilor consulare cele mai uzuale şi care să fie dotate cu 

aparatura tehnică necesară pentru reînnoirea paşapoartelor - potrivit 

legislaţiei în vigoare.  

Deputatul Mircea Lubanovici a precizat că, în acest sens, va face un 

amendament la bugetul pentru anul viitor prin care să fie alocate anumite 

sume de bani în vederea achiziţionării aparaturii specifice, ţinând cont că în 

prezent Programul “consulat itinerant” se dovedeşte a fi ineficient. 

  De asemenea, în cadrul şedinţei au fost discutate aspecte legate de 

preocupările şi eforturile comunităţilor de români din Statele Unite pentru 

conservarea specificului cultural, lingvistic, de păstrare a tradiţiilor şi 

promovare a valorile româneşti într-un mediu multicultural. 

Deputatul Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării a salutat organizarea editiei din acest an 

a Festivalului Românesc care va avea loc în data de 16 noiembrie, la Young 

Circle Arts Park în Hollywood, Florida. 

În continuare şedinţei, domnul Mircea Dolha, vicepreşedintele comisiei, 

a prezentat raportul deplasării delegaţiei comisiei în Israel în perioada  14-16 

octombrie 2013. 

După cum a menţionat deputatul Mircea Dolha, obiectivul prezenţei în 

Israel l-a constituit întărirea relaţiilor de cooperare pe linie parlamentară 
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dintre Parlamentul României şi Knesset, precum şi contactul cu organizaţiile 

şi asociaţiile israelienilor originari din România. 

  Programul vizitei a inclus întâlniri de lucru la Knesset cu Comisia pentru 

Absorbţia Imigranţilor şi Diasporă şi cu Grupul parlamentar de prietenie 

Israel-România. Delegaţia din România a participat, de asemenea, la 

sesiunea oficială de deschidere a lucrărilor de toamnă al celui de-al 19-lea 

sesiuni a Knesset-ului, prezidată de Yuli Edelstein. În contextul comemorării 

Zilei Holocaustului în România la data de 9 octombrie, vizitarea Muzeului 

Memorial al Holocaustului Yad Vashem a constituit un alt punct al vizitei.  

Parlamentarii români au avut întâlniri cu reprezentanţi ai Camerei de 

Comerţ şi Consiliul de Afaceri Israel – România, întrevederi cu PS 

Arhimandrit Ieronim Creţu, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române la 

Ierusalim, cu reprezentanţi ai evreilor originari din România la sediul 

Centrului pentru Cercetarea Evreilor din România din cadrul Universităţii 

Ebraice de la Ierusalim, precum şi întâlniri cu reprezentanţi ai organizaţiilor şi 

asociaţiilor israelienilor originari din România, organizate la sediul ambasadei 

României de la Tel Aviv. 

  Printre oficialii israelieni cu care membrii delegaţiei comisiei au discutat 

se numără Yoel Razvozov, preşedintele Comisiei pentru Absorbţia 

Imigranţilor şi Diasporă, Yehiel Bar, vicepreşedintele Knesset-ului, Dov 

Lipman, membru al Comisiei pentru Absorbţia Imigranţilor şi Diasporă, 

Colette Avital, fostă membră a Knessetului şi preşedintă a Camerei de 

Comerţ Israel-România, Dina Sorek, desk-officer pentru România în cadrul 

MAE israelian, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Diasporei. 

  Prezenţa la Ierusalim a avut ca obiectiv consolidarea relaţiilor dintre 

cele două state, statul român fiind interesat de cooperarea sectorială cu 

Israelul, în special în domeniul agriculturii, economiei, culturii.  

În cadrul întâlnirii, preşedintele Comisiei pentru Absorbţia Imigranţilor 

şi Diasporă, Yoel Razvozov, a făcut referiri la cooperarea strânsă la nivel 
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parlamentar între România şi Israel, domnia sa menţionând că prezenţa unui 

număr impresionant al evreilor originari din România este un factor care 

contribuie la consolidarea acestei relaţii. De asemenea, a fost evocată 

importanţa comemorării de către cele două Parlamente naţionale a Zilei 

Holocaustului.  

O altă problemă abordată în cadrul întâlnirilor a fost cea legată de  

redobândirea cetăţeniei române pentru israelienii originari din România. S-a 

avut în vedere îmbunătăţirea procesului de redobândire a cetăţeniei române 

pentru persoanele care şi-au pierdut-o în mod abuziv. 

Problema redobândirii cetăţeniei române a fost susţinută şi de către 

doamna deputat  Maria Grecea vicepreşedintele Comisiei.  

Urmare a prezentării raportului deplasării, deputatul Mircea Dolha, 

vicepreşedintele comisiei a propus invitarea unei delegaţii a Comisiei pentru 

Absorbţia Imigranţilor şi Diasporă a Knesset-ului israelian la deschiderea 

sesiunii parlamentare februarie-iunie 2014 a Parlamentului României. Vizita 

delegaţiei israeliene în România va avea drept scop dezbaterea legii 

repatrierilor, întărirea relaţiilor de cooperare pe linie parlamentară dintre 

Parlamentul României şi Knesset, precum şi stabilirea unor colaborări cu  

organizaţii şi asociaţii ale israelienilor originari din România. 

Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi transmiterea unei 

solicitări în acest sens Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor. 

În continuare, deputatul Mihai Bogdan Diaconu a adus în atenţia 

membrilor comisiei cazul tânărului Ionuţ Gologan, condamnat la moarte de 

Înalta Curte de Justiţie din Malaezia. Membrii comisiei au decis în acest sens 

transmiterea unei adrese domnului Titus Corlăţean, ministrul Afacerilor 

Externe, solicitând informarea comisiei cu privire la situaţia juridică a 

tânărului, precum şi măsurile pe care le-a întreprins Ministerul de Externe 

pentru apărarea dreptului la viaţă al acestuia.  
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Şedinţa comisiei a continuat cu prezentarea solicitării Asociaţiei pentru 

Cultură, Istoire şi Educaţie din localitatea Tunari, cu privire la refuzul vizei de 

intrare în România a unui grup de 7 cetăţeni din Republica Moldova.  

Solicitarea a fost adusă în dezbatere de domnul deputat Ninel Peia, 

secretarul comisiei. 

Şi în această situaţie membrii comisiei au hotărât transmiterea unei 

adrese Ambasadei României în Republica Moldova pentru clarificarea 

situaţiei. 

Dezbaterile au continuat cu discuţii pe marginea problemelor 

comunităţilor de români din Serbia, Ucraina şi Albania. 

Având în vedere situaţia tensionată din Valea Timocului, acolo unde 

românii din Podgorţ care au participat la slujba de sfinţire a unei troiţe 

româneşti sunt anchetaţi de către autorităţile sârbe, membrii Comisiei au 

decis să se deplaseze, în cursul săptămânii următoare, în Valea Timocului 

pentru a sprijini românii din această zonă. 

Pentru a evita "exacerbarea conflictului", deputatul Mircea Dolha a 

menţionat că această deplasare trebuie pregătită împreună cu Ministerul 

Afacerilor Externe.  

„Situaţia românilor din Valea Timocului este îngrijorătoare. Ei sunt 

supuşi din nou represiunilor autorităţilor sârbe, intervenţia urgentă a statului 

român fiind absolut necesară. Ambasada României la Belgrad a întreprins în 

acest sens demersuri imediate pe lângă autorităţile sârbe vizând clarificarea 

situaţiei”, a precizat domnul deputat Dolha.  

Membrii comisiei au propus trimiterea unei adrese domnului ministru 

Cristian David în vederea informării cu privire la măsurile întreprinse de 

Ministerul de Externe, prin Departamentul politici pentru relaţia cu românii de 

pretutindeni, pentru apărarea drepturilor credincioşilor din Podgorţ. 

Într-un comunicat al Ministerul Afacerilor Externe se arată că Ministerul  

are "în permanentă în atenţie situaţia etnicilor români din Serbia şi 
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promovează constant respectarea drepturilor comunităţii române din ţara 

vecină. În contactele bilaterale la toate nivelele precum şi în contextul 

discuţiilor cu privire la parcursul european al Serbiei, Ministerul Afacerilor 

Externe se pronunţă constant în favoarea asigurării cadrului legislativ 

necesar pentru exercitarea de către persoanele aparţinând minorităţii 

române de pe teritoriul Serbiei a tuturor drepturilor, inclusiv al celui la 

practicarea religiei proprii.  

Totodată, Ministerul de Externe reafirmă "necesitatea unor rezultate 

concrete" ale implementării prevederilor Protocolului sesiunii a doua a 

Comisiei Mixte Interguvernamentale România - Serbia privind minorităţile 

naţionale, semnat la 1 martie 2012, la Bruxelles, prin care se asigură 

respectarea drepturilor individuale ale etnicilor români de pe teritoriul 

Serbiei, în conformitate cu standardele europene. 

Intervenţia doamnei deputat Maria Grecea, vicepreşedintele comisiei 

susţine punctul de vedere al domnul Mircea Dolha cu privire la comunitatea 

română din Serbia. „Comunitatea românească din Serbia întâmpină probleme 

în mod constant. Aici, autorităţile sârbe tratează în mod discriminatoriu 

românii din Valea Timocului faţă de cei din Voievodina, iar această situţie nu 

poate fi tolerată”, a subliniat doamna vicepreşedinte Maria Grecea.  

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”, a menţionat la rândul său, domnule 

deputat Eugen Tomac. 
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În domeniul învăţământului în limba maternă, existent numai în 

Voievodina, au fost semnalate probleme legate de starea imobilelor, 

insuficienţa de cadre didactice specializate pentru predarea în limba română, 

calitatea manualelor şi reducerea continuă a numărului de elevi.  

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă românii de 

aici este lipsa învăţământului în limba română în sistemul public. 

Organizaţiile româneşti din Serbia au semnalat diferenţe mari între 

prevederile cadrului legal în materie de protecţie a drepturilor persoanelor 

aparţinând minorităţilor 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.  

O altă temă dezbătută a fost cea legată de comunitatea românească 

din Albania. Aici etnicii români/armâni sunt recunoscuţi doar ca 

mininoritate lingvistică, nu naţională. Chiar şi aşa, aceştia nu beneficiază 

de drepturile pe care acest tip de minoritate ar trebui să le aibă, respectiv 

susţinerea de către statul albanez a învăţământului, cultului, mass-media în 

limba maternă. 

 În privinţa şcolilor în limbă română (de tip „şcoală de duminică”) 

acestea sunt finanţate exclusiv de Ministerul Afacerilor Externe român, prin 

DPRRP. 

 În privinţa asociaţiilor, acestea au reprezentare foarte slabă. 

Prezentarea discuţiilor deputatului Mircea Lubanovici cu deputatul 

Pierre Yves Le Borgn, membru al Comisiei de politică externă din cadrul 

Adunării Nationale a Republicii Franceze, a fost următorul punct al ordinii de 

zi.  

Domnul Pierre-Yves Le Borgn’ a fost însoţit de domnul Samuel Richard, 

consilier II la Ambasada Franţei la Bucureşti. Din partea română a mai 
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participat domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte legate de familie şi de 

modul în care poate fi îmbunătăţită legislaţia la nivel european în acest 

domeniu.  

Discuţiile s-au axat pe: relaţiile româno-franceze, problemele 

comunităţii rome, relaţiile sociale, drepturile familiei etc. 

Problemele legate de cuplurile mixte, de divorţ, violenţa domestică şi 

alte detalii privind statutul familial vor fi dezbătute la întâlnirea organizată de 

Parlamentul României, împreună cu organizaţia internaţională European 

Christian Political Movement (ECPM), care va avea loc în luna februarie 2014. 

         Domnul Pierre Yves Le Borgn şi-a aratat interesul pentru această 

conferinţă şi disponibilitatea de a veni cu date importante din cadrul Uniunii 

Europene pe acest subiect. Astfel vor fi făcuţi primii paşi spre dezvoltarea 

relaţiilor dintre România şi Franţa pentru sprijinirea cazurilor sociale şi pentru 

îmbunătăţirea legislaţiei aferente. 

În cadrul convorbirilor, domnul deputat Mircea Lubanovici a subliniat 

faptul că cele două ţări au relaţii vechi foarte bune, din 1880. De asemenea, 

domnia sa a menţionat, în calitate de membru al Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi de preşedinte al 

Subcomisiei pentru demnitate umană, că viitoarea colaborare va fi una 

directă pe aceste teme. Domnul deputat a menţionat că subiectul despre 

familie va fi dezbătut în luna februarie 2014, când la Parlamentul României 

se va organiza o întâlnire internaţională pe această temă. Totodată, domnul 

deputat Mircea Lubanovici a felicitat partea franceză pentru interesul acordat 

subiectelor legate de familie, menţionând că aceasta este celula de bază în 

dezvoltarea socială. Domnia sa a asigurat oaspeţii că partea română va fi un 

partener esenţial, iar un parteneriat ca acesta va ajuta în abordarea pe viitor 

a acestei problematici. De asemenea, au fost date asigurări că, atunci când 
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Parlamentul României va organiza evenimente ce vor dezbate aceste 

subiecte, Franţa va fi pe lista invitaţilor.  

 Ca parlamentar francez ce reprezintă cetăţenii francezi din afara ţării, 

domnul deputat Pierre-Yves Le Borgn’ s-a arătat interesat de aceste 

probleme, în special de drepturile familiei, fiind o persoană care şi-a petrecut 

ultimii 25 de ani în afara ţării. Domnia sa a menţionat că doreşte să ajute 

guvernul francez să iasă din cadrul bazat pe un regim comun. De asemenea, 

oaspetele francez şi-a exprimat dorinţa de a participa la reuniunea din 

februarie 2014, propusă a avea loc în România pe tema familiei, pentru a 

transmite experienţa şi opinia domniei sale despre aceste probleme. 

Aşteptările domnului deputat Le Borgn’ sunt legate de subiecte precum 

divorţul, căsătoria, precum şi de identificarea problemelor cetăţenilor care 

trăiesc în afara graniţelor ţării.  

Totodată, domnul deputat Mircea Dolha şi-a arătat interesul în 

problematica pe care partea franceză doreşte să o discute şi a dat asigurări 

cu privire la existenţa unor puncte comune pentru modalităţile de lucru. 

Printre problemele sociale principale se numără şi cea a romilor. 

Pe de altă parte, ambele părţi au evidenţiat necesitatea de continuare 

a colaborării. 

 

 

Miercuri, 23 octombrie,  2013 şi Joi,  24 octombrie 2014 
 

În cadrul şedinţei, membrii Comisiei pentu comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării au dezbătut pe marginea problemelor 

legate de procedura transcrierii certificatelor de naştere şi căsătorie 

pentru cetăţenii români care nu au domiciliul în România.  

În deschiderea şedinţelor, domnul preşedinte Mircea Lubanovici a dat 

cuvântul domnului deputat Eugen Tomac care a făcut o scurtă prezentare 
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asupra dificultăţilor în soluţionarea tuturor cererilor de transcriere a actelor 

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, s-a observat o 

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

fiecare cetăţean în parte.  

„Aglomerare 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”, a menţionat 

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.  

„În condiţiile în care numărul cererilor înregistrate pe lună au ajuns 

într-o perioadă, la 15000, un calcul simplu ne arată că media pe zi poate 

ajunge la 500 de cereri” a menţionat deputatul Eugen Tomac. 

 Se observă astfel o imagine clară a volumului de solicitări adresate de 

cetăţeni în vedrea 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. 

 Pot solicita transcrierea actelor de stare civilă persoanele care 

dobândesc cetăţenia română, probând acest lucru cu certificatul de cetăţenie 
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eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau misiunile diplomatice 

şi oficiile consulare ale României, pentru a-şi exercita drepturile care decurg 

din calitatea recent dobândită.  

În acest sens, deputatul Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării,  a informat membrii 

comisiei despre întâlnirea pe care o va avea cu doamna Elena Simona 

Moisescu, director executiv al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor, 

în vederea clarificării situaţiei.  

 

La lucrările comisiei din zilele de 23 octombrie  şi 24 octombrie 

2013  au participat  13 deputaţi din totalul de 15 membri: 

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

(PNL), Maria Grecea – vicepreşedinte (PNL), Mihai Deaconu (PPDD) – 

secretar, Ninel Peia - secretar (PSD), Mihai Bogdan Diaconu (PSD),  Ovidiu-

Cristian-Iane (PSD), Niculina Mocioi (PPDD), Constantin – Stelian-Emil-Mot 

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

(neafiliat), Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

 

 Au absentat: 

 Aurelian Mihai (neafiliat) şi Adrian Mocanu (PSD)  

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 


