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Miercuri, 26 februarie a.c., membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării, au avut o întrevedere cu preşedintele Comisiei pentru absorbţia 
imigranţilor şi diasporă din Parlamentul Statului Israel, domnul Yoel Razvozov, 
precum şi cu ambasadorul Israelului în România, Excelenta Sa, domnul Dan-Ben 

Eliezer. 
Din partea Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, din 
Camera Deputaţilor au participat: Mircea Lubanovici – preşedinte, Mircea Dolha – 
vicepreşedinte, Ninel Peia – secretar, Mihai Deaconu – secretar, Aurelian Mihai – 
membru, Ovidiu Alexandru Raeţchi – membru. 
 
În deschiderea întâlnirii, Preşedintele Comisiei, domnul deputat Mircea Lubanovici a 
mulţumit demnitarului israelian pentru răspunsul favorabil acordat invitaţiei Comisiei şi 
a subliniat importanţa legăturilor istorice şi a relaţiilor diplomatice de peste 65 de ani 
dintre cele două state. 
 
De asemenea, domnia sa şi-a exprimat convingerea în ceea ce priveşte extinderea 
posibilităţilor de cooperare prin realizarea unor proiecte în parteneriat şi iniţierea unor 
dezbateri şi aprofundarea dialogului cu reprezentanţii Knessetului pe teme de interes, 
precum cele legate de problemele de emigrare şi adoptarea unui statut al românilor 

de pretutindeni, domeniu în care Israelul este un adevărat exemplu de bune practici. 
“Statutul evreilor de pretutindeni trebuie să fie un model profesionist pentru noi prin 
modalitatea eficientă de sprijinire a cetăţenilor săi. În cazul României, de acest Statut 
vor beneficia aproape 10 milioane de români din diaspora. Un asemenea mesaj de 
susţinere a celor care trăiesc în afara graniţelor ţării este nu numai necesar, dar se 
impune în acest context globalizat în care legăturile cu patria-mamă reprezintă un 
element definitoriu al identităţii.” a precizat deputatul Lubanovici. 
 
În intervenţia sa, deputatul Mircea Dolha, vicepreşedintele Comisiei a ţinut să 
mulţumească pentru deschiderea arătată de partea israeliană şi a salutat demersurile 
sprijinite de ambasada israeliană pentru înfiinţarea unor Camere de Comerţ 

Româno-Israeliene, în mai multe judeţe ale ţării. 
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Deputatul Ninel Peia, secretar al Comisiei, a propus ca un punct de plecare în 
dezvoltarea relaţiilor economice bilaterale, înfiinţarea unui Forum de Investiţii, a 
cărei primă ediţie să fie organizată la Palatul Parlamentului. De asemenea, deputatul a 
propus realizarea unui program de schimb cultural şi de experienţă între elevii din 
România şi Israel. 
 
În încheiere, a fost reiterată dorinţa de întărire a relaţiilor de cooperare dintre 
Parlamentul României şi Knesset, colaborarea dintre cele două instituţii bazându-se pe 
viziuni comune, având în vedere că ambele părţi recunosc importanţa cooperării la 
nivel economic, ştiinţific şi cultural. 
 
În ceea ce priveşte posibilităţile de cooperare între cele două comisii, ambasadorul 
Eliezer şi-a exprimat deplina susţinere, iar în legătură cu subiecte specifice precum 
cele economice şi de educaţie a precizat că se caută în prezent formulele cele mai 
potrivite, acestea aflându-se pe agenda de lucru a celor două guverne. 

 


