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La lucrările comisiei din zilele de 04 şi 05 ianuarie 2017 au participat
13 deputaţi din totalul de 14 membri:
Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie (USR) –
vicepreşedinte, Sorin Ioan Roman (PSD) - vicepreşedinte, Nicolae Velcea (PSD)
– vicepreşedinte, Tudor Rareş Pop (USR) – secretar, Sebastian Valentin
Nicolae Radu (PSD) – secretar, Doru Petrişor Coliu (PMP), Angelica Fădor
(PNL), Costel Lupaşcu (PSD), Gheorghe-Eugen Nicolăescu (PNL), Radu-Adrian
Pau (PSD), Vasile Alin Văcaru (PSD) şi Alexandru Mihai Voicu (PNL).
Au absentat:
Marilen-Gabriel Pirtea (PNL)

Miercuri, 04 ianuarie şi Joi, 05 ianuarie 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 04 ianuarie 2017, începând cu ora 09:00
(împreună cu Comisia românilor de pretutindeni din Senatul României şi
Comisiile de politică externă din Camera Deputaţilor şi Senatul României) având
pe ordinea de zi audierea domnului Teodor Viorel-Meleşcanu, pentru funcţia de
ministru al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) şi a doamnei Andreea
Păstârnac, pentru funcţia de ministru al Ministerului Românilor de Pretutindeni.
În scurta prezentare din cadrul audierii, domnul Teodor Meleşcanu a
menţionat că politica externă a României trebuie „să fie marcată de continuitate
și coerenţă”, indiferent de ce se întâmplă în exerciţiile electorale. De asemenea,
a mai precizat că, în mandatul său, elementele de bază ale politicii externe a
României vor fi aprofundarea Parteneriatului Strategic cu SUA și consolidarea
profilului internaţional al statului român, urmărind creșterea calităţii contribuţiei
de stat membru UE și NATO la întărirea celor două organizaţii.
Priorităţile mandatului domnului Teodor Meleşcanu vizează pregătirea
președinţiei României la UE în 2019, căreia i se circumscriu două mari
evenimente – încheierea primului Război Mondial și centenarul Marii Uniri,
revigorarea diplomaţiei tradiţionale bilaterale, reformarea și modernizarea
sistemului de protecţie a cetăţenilor români în străinătate, precum și implicarea
mult mai directă și mai concretă în diplomaţia economică.
Obiectivul

fundamental

menţionat

de

domnul

Teodor

Meleşcanu,

nominalizat în funcţia de ministru al MAE, pe care l-a fixat şi pe care l-a propus
a fost ca „România să devină în acești patru ani cea mai importantă putere
politică, economică și militară din sud-estul Europei”.
Domnul senator Viorel Badea, președintele Comisiei pentru românii de
pretutindeni din Senat, a deschis seria de întrebări adresate ministrului
nominalizat de membrii celor patru comisii parlamentare. Întrebările domnului
senator Viorel Badea au vizat lămuriri în legătură cu alcătuirea mandatului
României

pentru

Consiliul

European,

măsurile

avute

în

vedere

pentru

depolitizarea și profesionalizarea corpului consular, numărul redus de consulate
cărora românii li se pot adresa, precum şi lămuriri cu privire la strategia pentru

apărarea și promovarea intereselor cetăţenilor români din Republica Moldova, în
actualul context din statul vecin. De asemenea, domnul senator Badea a
remarcat absenţa oricăror referiri la diplomaţia parlamentară din programul de
guvernare, având în vedere că Parlamentul trebuie să aibă un rol esenţial în
promovarea democraţiei, nu doar în România, ci și în afara ei.
În răspunsul său, domnul Teodor Meleșcanu a arătat că mandatul
României la președinţia Consiliului European îl stabilește, ”în mod evident”,
președintele, atribuţiile MAE constând în informarea și sugestiile pe care le
poate oferi în vederea stabilirii mandatului.
Referitor

la

calitatea

membrilor

şi

serviciilor

consulare,

ministrul

nominalizat a precizat că aceasta este o problemă relativ limitată la zona
europeană şi mai ales la ţări precum Italia, Spania, Marea Britanie, Franţa şi
aşa mai departe.
În opinia domniei sale, cea mai importantă schimbare trebuie să fie
introducerea unui sistem informatizat care să uşureze foarte mult activitatea
din punct de vedere scriptic pentru tot ceea ce înseamnă documente de
identitate, legalizări de procuri, moşteniri și altele, astfel încât consulatele să se
poată concentra pe problemele reale şi punctuale cum ar fi: cetăţeni arestaţi,
apărarea lor etc.
Referitor la calitatea serviciului consular domnul Teodor Meleşcanu a
precizat că aceasta este una din marile probleme nerezolvate de ani buni de
diferitele Guverne din cauza blocării măririi schemelor în toate instituţiile
administrative, fiind în situaţia în care jumătate din cei care sunt consuli să fie
detaşaţi din diverse alte instituţii, pentru că Ministerul de Externe nu a putut
angaja personal.
În ceea ce privește protejarea intereselor cetăţenilor români din Republica
Moldova, domnul Meleșcanu a menţionat că aceștia sunt în autoritatea și în
sarcina României, care trebuie să le protejeze interesele. În ceea ce-i privește
pe cei care nu au cetăţenia română, principalul program urmând a fi acela de a
sprijini în continuare evoluţia pro-europeană a Republicii Moldova, dar prin
lucruri concrete, menţionând faptul că este nevoie ca cetăţenii Republicii
Moldova să vadă, în mod practic, că România este o ţară preocupată de
dezvoltarea relaţiilor cu Republica Moldova şi că are în vedere şi creşterea
nivelului lor de trai.

În acest sens domnul Meleșcanu și-a exprimat nemulţumirea că doar o
tranșă din împrumutul de 150 de milioane aprobat de Guvernul Ponta a ajuns în
Moldova și a menţionat că va insista ca și celelalte două tranșe să fie acordate,
pentru că cetăţenii trebuie să vadă lucruri practice.
În ceea a ce priveşte problema diplomaţiei parlamentare, domnul Teodor
Meleșcanu a arătat că aceasta face parte din diplomaţia publică și trebuie,
pentru coerenţă, să fie corelată cu poziţiile MAE, asigurând că în dubla calitate
şi aceea de senator, va face tot ce îi stă în putinţă pentru ca diplomaţia
parlamentară să fie unul din instrumentele de bază ale României.
Răspunzând unei întrebări adresată de doamna deputat Rozalia Biro,
președinta Comisiei de politică externă din Camera Deputaţilor, despre relaţiile
României cu Ungaria, domnul Teodor Meleșcanu a afirmat că are o obligaţie
morală pentru dezvoltarea acestora, deoarece a negociat şi semnat în 1996,
Tratatul de bază între România şi Ungaria, parteneriat care a fost unul dintre
documentele importante, dar ”a rămas din păcate la nivel de documente”.
În legătură cu problema minorităţilor, domnia sa a menţionat că România
se va conduce foarte serios după documentele juridice care există, România
fiind parte a numeroaselor convenţii pe care la are Consiliul Europei, inclusiv
cele referitoare la drepturile minorităţilor.
Referitor la înfiinţarea unui birou de legătură al NATO la Chişinău,
întrebare adresată de domnul deputat Eugen Tomac, membru al Comisiei
pentru politică externă din Camera Deputaţilor, domnul Meleșcanu a precizat că
România își exprimă sprijinul ferm pentru deschiderea rapidă a unui birou NATO
la Chişinău.
Întrebările domnului deputat Constantin Codreanu, preşedintele Comisiei
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, au vizat poziţia
ministrului nominalizat în legătură cu rezolvarea problemei transnistrene, planul
pe care îl are pe viitor MAE pentru tratarea românilor din afara României ca trei
grupuri distincte: comunităţile istorice, diaspora economică şi Republica
Moldova, având în vedere faptul că Republica Moldova nu este o simplă
comunitate de români, nu este un stat vecin, ci este al doilea stat românesc,
precum şi posibilitatea creării unui Departament special în cadrul Ministerului
Afacerilor Externe care să se ocupe de relaţia cu Republica Moldova şi care să
fie denumit Departamentul reunificării.

Referitor

la

rezolvarea

problemei

transnistrene,

domnul

Teodor

Meleșcanu a precizat că este necesară o disponibilitate din partea principalilor
jucători care se află în zona transnistreană şi anume Federaţia Rusă, Moldova și
Ucraina, menţionând de asemenea că România trebuie să se implice şi trebuie
să se facă auzită.
În privinţa comunităţilor de români, ministrul nominalizat a precizat că în
prezent comunităţile istorice şi economice, dat fiind dreptul la libera circulaţie în
Uniunea Europeană, sunt puţin amestecate în contextul în care este foarte greu
să se cunoască dacă cineva este rezident permanent într-o ţară sau doar dacă
este rezident pentru o anumită perioadă de timp, menţionând că şi strategiile şi
politicile trebuie adaptate la aceste condiţii.
După cum a precizat domnul Teodor Meleşcanu, una dintre soluţii pentru
o mai bună conlucrare cu diaspora, ar fi adoptarea unei noi legi privind
diaspora, care să conţină drepturi pentru cetăţeni și mecanisme de sprijin
pentru aceștia. În acest sens, ministrul nominalizat, a menţionat că există deja
un proiect care nu este al său personal, dar pe care şi l-a însușit și speră să
poată fi promovat în continuare.
În legătură cu Republica Moldova, poziţia domniei sale este că România şi
Republica Moldova vor fi ţări care se vor reunifica prin intrarea Republicii
Moldova în Uniunea Europeană, precizând că astfel va fi rezolvată problema
frontierelor, circulaţia cetăţenilor şi a mărfurilor devenind liberă și, tot ca o
consecinţă importantă constituindu-se posibilitatea de a vota la alegerile locale.
Alte întrebări au vizat viziunea MAE referitore la diplomaţia economică şi
anume reformarea acestui departament sau viziuni ale acestui departament,
precum şi deschiderea unui consulat la Malta.
Referitor

la

întrebarea

adresată

de

doamna

Natalia

Intotero,

vicepreşedinte al Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaţilor, cu
privire la deschiderea unui consulat în Malta, domnul Teodor Meleşcanu a
precizat că România este reprezentată de ambasadorul României în Republica
Italia, dar că evident, preluarea Preşedinţiei europene ar fi un motiv întemeiat
pentru deschiderea unei ambasade, a unei reprezentanţe diplomatice, mai ales
că în această perioadă au loc foarte multe reuniuni organizate de ţările care
obţin preşedinţia sau cărora le vine rândul la preşedinţie. De asemenea, domnia
sa a asigurat că acest lucru va fi unul dintre proiectele la care se va lucra

împreună şi cu prim-ministrul, menţionând în acelaşi timp ca problemă reală
finanţarea acestei iniţiative.
Cu privire la diplomaţia economică, întrebare adresată de domnul deputat
Ben-Oni Ardelean, ministrul nominalizat a menţionat că diplomaţia economică
trebuie să fie nu o responsabilitate unică a MAE, ci trebuie să fie mai degrabă o
chestiune care să grupeze Ministerul Economiei, cercurile de afaceri, astfel încât
să existe o strategie coerentă de promovare a intereselor economice ale
României, la care MAE să-şi aducă contribuţia, în special prin reprezentanţii pe
care îi are în cadrul ambasadelor şi altor oficii diplomatice. De asemenea,
domnul Meleșcanu a mai precizat că MAE trebuie să fie unul din actorii
importanţi pentru că el deţine în străinătate oficii şi diplomaţi care permit
realizarea unor contacte şi a unor discuţii şi tratative.
Întrebările domnului deputat Matei Adrian Dobrovie, vicepreşedinte al
Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, adresate
ministrului nominalizat au vizat: Preşedinţia la Consiliul Europei, abordarea
relaţiei cu SUA în noul context cu administraţia Trump și posibilitatea eliminării
vizelor pentru cetăţenii români, precum și punctul de vedere cu privire la
alegerile prezidenţiale care au avut loc în anul 2014 şi pregătirea pentru
viitoarele alegeri.
Răspunzând întrebărilor domnului vicepreşedinte Dobrovie, cu privire la
Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, ministrul nominalizat a menţionat că
sunt avute în vedere înfiinţarea unui sediu pentru MAE, pentru a putea cu
adevărat găzdui acţiuni de amploarea celor care au loc în perioada în care
România va deţine preşedinţia. De asemenea, o preocupare fundamentală va fi
aceea de a elabora o strategie şi un plan foarte precis de formare a unor tineri,
astfel încât, în 2019, să fie capabili să-şi asume toate obligaţiile care revin ţării
gazdă. Tot în acest context prioritară este adoptarea unei strategii, dar mai ales
definirea intereselor şi propunerilor pe care România le va face, a iniţiativelor
pe care România le va avea din postura sa de ţară preşedinte a Uniunii
Europene, subliniind faptul că MAE nu elaborează politicile externe, acestea
fiind elaborate de Parlament, de Preşedinte, de Guvern, MAE având ca atribuţii
punerea la dispoziţia decidenţilor toate informaţiile necesare, astfel încât să
poată adopta în cunoştinţă de cauză cele mai bune idei şi iniţiative de
promovare și, ulterior, punerea în operă a strategiilor de politică externă pe
care le decid structurile constituţional abilitate.

În ceea ce priveşte relaţia cu Statele Unite ale Americii, ministrul
nominalizat a precizat că parteneriatul cu Statele Unite ale Americii rămâne
unul dintre elementele fundamentale ale politicii externe a României, tot aşa
cum este apartenenţa la NATO sau la Uniunea Europeană.
Referitor la posibilităţile de promovare a ideii renunţării la vize pentru
cetăţenii români domnul Meleșcanu a menţionat că în condiţiile în care au loc şi
în Statele Unite anumite modificări, în urma alegerii preşedintelui Trump, este
încă greu de precizat care va fi modalitatea cea mai potrivită, evidenţiind
existenţa a două posibilităţi, o primă cale fiind cea legată de negocierea dintre
Uniunea Europeană şi Statele Unite, inclusiv prin încheierea unui tratat
transatlantic, care are în prevederile sale propunerile Uniunii Europene,
desfiinţarea vizelor pentru toate ţările membre ale Uniunii Europene, iar cea dea doua cale fiind abordarea bilaterală, care presupune în primul rând, scăderea
numărului de cereri de viză care sunt refuzate, discuţiile foarte practice cu
Statele Unite în legătură cu posibilităţile de ridicare a vizelor putând fi deschise
în momentul în care refuzul cererilor de viză va coborî sub 10%.
Cu privire la alegerile prezidenţiale din 2014, ministrul nominalizat a
menţionat că nu domnia sa s-a ocupat de organizarea alegerilor, acestea fiind
organizate de Autoritatea Electorală Permanentă şi de Biroul Electoral Central,
în special Biroul Electoral pentru voturi în străinătate și a menţionat că, potrivit
prevederilor legale, între turul 1 şi turul 2, alegerile se desfăşoară în aceleaşi
circumscripţii electorale, cu aceleaşi comisii care au participat la primul tur de
alegeri, precizând în acelaşi timp că, între turul 1 şi turul 2, a făcut tot ceea ce
i-a stat în putinţă, fără a încălca în nici un fel legea, ca numărul de români care
participă la alegeri să crească și a subliniat faptul că dacă în primul tur au votat
la alegerile prezidenţiale aproximativ 165 000 de oameni în secţiile din
străinătate, în turul 2, datorită şi măsurilor luate au votat 325 000 de românii,
ceea ce înseamnă o creştere de 2,5%.
Referindu-se la responsabilitatea de a oferi condiţii pentru ca toţi cetăţenii
români să-şi poată exprima opţiunile lor electorale, domnul Meleșcanu a
menţionat noua lege adoptată privind votul în diaspora care, dincolo de
dificultăţile pe care le are, a stabilit un principiu fundamental care stabilește că
la alegerile din străinătate votează cetăţenii români cu reşedinţa sau domiciliul
în ţările respective, fiind astfel înlăturate problemele legate de votul în masă al

celor veniţi cu autocarele de turişti. De asemenea, domnia sa s-a referit la
importanţa promovării mult mai bine a prevederile acestei legi, pentru ca
oamenii să beneficieze cu adevărat de posibilitatea de a-şi exprima opiniile
electorale.
În încheierea audierii, s-a propus o întâlnire semestrială cu Comisiile de
specialitate din Senat și Camera Deputaţilor (Comisia pentru comunităţile de
români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor, Comisia pentru românii
de pretutindeni din Senat, Comisia pentru politică externă din Camera
Deputaţilor şi Comisia pentru politică externă din Senat) pentru a discuta
problemele legate de activitatea MAE

şi activitatea Ministerului Românilor de

Pretutindeni.
Domnul Teodor Meleşcanu a primit aviz favorabil din partea comisiilor de
specialitate din Senat şi Camera Deputaţilor, cu 29 de voturi ”pentru” și
11 ”împotrivă”.
Şedinţa Comisiei a continuat cu audierea doamnei Andreea Păstârnac,
nominalizată pentru portofoliul românilor de pretutindeni.
În cadrul audierii, doamna Andreea Păstârnac a prezentat câteva
elemente din programul de guvernare în ceea ce priveşte noul minister ce va fi
creat pentru relaţia cu românii de pretutindeni. În acest context, menţionând că
aspectele de identitate românească sunt aspectele care unesc cele două tipuri
de comunităţi de români de pretutindeni: comunităţile noi şi comunităţile
istorice.
Ministrul nominalizat a precizat că ne aflăm în faţa unui program care
reflectă extrem de multe demersuri, iniţiative şi proiecte care s-au realizat sau
au fost propuse în ultimii ani, în acest context amintind evoluţia prevederilor din
Legea 299/2007, precum şi crearea Consiliului Românilor de Pretutindeni.
Doamna Andreea Păstârnac a menţionat că una dintre priorităţile noului
minister va fi continuarea şi aprofundarea programelor destinate învăţării limbii
române, unul din elementele de identitate, dar mai ales una din preocupările
românilor aflaţi astăzi în noile comunităţi din Uniunea Europeană, români care
îşi doresc sprijin pentru a transmite copiilor lor cel mai de preţ element al
identităţii româneşti.
Ca priorităţi și obiective au mai fost menţionate continuarea programelor
destinate comunităţilor românești și creșterea gradului de transparenţă,

încurajarea mediului asociativ, crearea unei hărţi, demersuri de readucere a
diasporei în România, elementele legate de transparenţa decizională.
Ca element de noutate a fost menţionată Celebrarea Centenarului Unirii,
context în care se urmărește identificarea unei legături care să redea „o
imagine europeană” comunităţilor de români din străinătate.
În

ceea

ce

priveşte

nominalizat a precizat
Departamentului

bugetul

ministerului

nou

înfiinţat,

ministrul

că noua structură va fi pe articulaţia existentă a

românilor

de

pretutindeni

şi

a

Institutului

Eudoxiu

Hurmuzachi, iar bugetul care a existat până în prezent și care „se bazează
foarte mult pe proiecte” va fi un reper în stabilirea noului buget.
Membrii comisiilor parlamentare de specialitate au adresat 28 de întrebări
ministrului nominalizat pentru portofoliul românilor de pretutindeni, care au
vizat accesul comunităţilor românești din afara graniţelor – comunităţi istorice
și de dată recentă – la educaţie în limba română demersurile pe care le are în
vedere pentru sprijinirea drepturilor și identităţii românilor din Serbia, având în
vedere că românii din Valea Timocului sunt declaraţi vlahi de către autorităţile
sârbești, problema învăţământului în limba română din regiunea Odesa
(Ucraina),

instrumentele

pe

care

le

va

introduce

pentru

conservarea

comunităţilor românești din afara graniţelor, astfel încât acestea să existe și
peste 50 de ani, având în vedere că sunt o valoare inclusiv pentru ţările
respective, lămurri cu privire la propunerea privind înfiinţarea a cinci noi centre
culturale, pe de o parte, şi a cinci noi centre de informare pe de altă parte,
măsurile avute în vedere pentru sprijinirea întoarcerii în ţară a românilor din
afara graniţelor, precum și despre intenţia încheierii unor înţelegeri bilaterale
pentru introducerea limbii române în programa școlară cu statele în care există
mari comunităţi românești, încheierea de tratate bilaterale între guvernele unde
sunt comunităţile mari de români, gen Spania şi Italia, pentru implementarea
limbii române în programa şcolară educaţională din ţara respectivă, sprijin şi
asistenţă pentru români în dificultate, măsurile pe care le va lua Guvernul
pentru batantele din Italia, specificare concreta a modului de promovare a
limbii române în şcoli şi numărul acestor şcoli, experienţa în relaţionarea cu
marile comunităţi de români din afara graniţelor, modul de organizare a
ministerului, resursele pe care le are la dispoziţie, sprijinirea creșterii numărului
de parlamentari pentru comunităţile din afara graniţelor, finanţarea centrelor
comunitare din afara graniţelor, precum şi precizări în legătură cu conflictul

destul de abrupt pe care l-a avut ministrul nominalizat cu o parte a comunităţii
române din Israel, organizarea noului minister la nivel de direcţii de acţiune, la
nivel de resurse.
Răspunzând întrebării cu privire la accesul la educaţie şi programele
destinate învăţării limbii române şi educaţiei identitare româneşti, ministrul
nominalizat a făcut referire la modalităţile în care limba română este predată în
afara graniţelor și a menţionat că în prezent, în urma unei statistici făcute de
Institutul Eudoxiu Hurmuzachi, există aproximativ 190 de şcoli sau de cursuri.
După cum a precizat doamna Andreea Păstârnac, există deja programe
bilaterale care trebuiesc aprofundate și foarte multe modalităţi şi nivele de a
studia limba română. Nu în ultimul rând, a precizat că există o solicitare
extraordinară de manuale în comunităţile istorice semnalate şi despre care s-a
vorbit şi au fost semnalate.
De asemenea, ministrul nominalizat, a menţionat că limba română există
(se predă) în şcoli, în state din Uniunea Europeană, cu care România are acest
tip de cooperare, unde trebuiesc extinse asemenea iniţiative, dar există şi
comunităţile istorice despre care s-a vorbit, unde limba română este doar un
aspect legat de identitate, aspectul major şi unde tipul de manual, tipul de
pregătire a profesorilor trebuie să fie deosebit. În acest context, ministrul
nominalizat a adus în atenţia membrilor comisiilor reunite cursurile care au fost
dedicate formatorilor, cursuri care e necesar să continue.
Referitor la programul mass-media, doamna Andreea Păstârnac a
menţionat că acest program va continua şi va fi extins devenind un model şi
pentru alte comunităţi.
Cu privire la recentele tensiuni care au existat între dânsa, în calitate de
ambasador al României în Israel, și comunitatea din acea ţară, aceasta a
afirmat că, pe parcursul unei cariere lungi, există și momente supuse criticii și a
menţionat că în această calitate, având rolul de a asculta toate observaţiile,
relaţia cu diaspora se aseamănă foarte mult cu diplomaţia parlamentară,
existând voci multiple şi puncte de vedere care au dreptul să se exprime.
Doamna Andreea Păstârnac a mai precizat că, în calitate de ambasador al
României în Israel, s-a implicat în sprijinirea tinerilor răniţi în urma tragediei de
la Colectiv care au fost trataţi în spitale din Israel, menţionând că cei trei tineri
răniţi care au ajuns în Israel s-au bucurat de tot sprijinul misiunii diplomatice și
al său personal.

În încheierea audierii, s-a propus o întâlnire semestrială a ministrului
Românilor de Pretutindeni cu membrii Comisiilor de specialitate din Senat și
Camera Deputaţilor (Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor
ţării din Camera Deputaţilor, Comisia pentru românii de pretutindeni din Senat,
Comisia pentru politică externă din Camera Deputaţilor şi Comisia pentru
politică externă din Senat) pentru a informa cum se desfăşoară activitatea în
minister.
Doamna Andreea Păstârnac a primit aviz favorabil din partea comisiilor de
specialitate din Senat şi Camera Deputaţilor, cu 26 de voturi ”pentru” și
13 ”împotrivă.
Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
din ziua de 05 ianuarie 2017, a fost condusă de domnul deputat Constantin
Codreanu, preşedintele Comisiei.
După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, şedinţa Comisiei a
continuat cu cazul doamnei Mihaela Camelia Jalaskoski (Smicală).
Monitorizarea cazului doamnei Mihaela Camelia Jalaskoski (Smicală)
evidenţiază drama pe care o trăieşte doamna Jalaskoski şi copiii săi, posibile
erori în investigarea cazului și lipsa unei anchete sociale în care să fie luată în
considerare mărturia vecinilor și a prietenilor apropiaţi ai familiei.
În

urma

dezbaterii,

membrii

Comisiei

au

hotărât

monitorizarea

în

continuare a cazului cu sprijinul autorităţilor de resort.
Având

în

vedere

atribuţiile

Comisiei,

precum

şi

varietatea

problematicilor comunităţilor de români din afară graniţelor, membrii
comisiei au propus efectuarea unor vizite de lucru în zone care necesită
sprijin în păstrarea, promovarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii
etnice, culturale, lingvistice şi religioase a românilor din afara graniţelor ţării şi
din comunităţile istorice.
De asemenea, pentru o corectă monitorizare a problematicilor
comunităţilor româneşti şi ţinând cont de domeniul de activitate al Comisiei
şi rolul pe care şi-l propune în menţinerea şi îmbunătăţirea dialogului bilateral
cu comisiile similare ale parlamentelor altor state, precum şi dezvoltarea
relaţiilor dintre instituţiile statului român şi comunităţile de români din afara
graniţelor ţării, membrii Comisiei au propus trimiterea unor adrese
instituţiilor de resort, pentru a transmite fişe ale comunităţilor de români

pe ţări, buletine informative, săptămânale sau lunare, al cărui obiect să vizeze
problematicele specifice românilor din străinătate.
Nu în ultimul rând, având în vedere constituirea Ministerului pentru
Românii de Pretutindeni, membrii Comisiei, au propus invitarea doamnei
ministru Andreea Păstârnac la o discuţie cu privire la structura Ministerului
pentru Românii de Pretutindeni, obiectivele ministerului pentru anul 2017,
precum şi instrumentele şi politicile de sprijinire a comunităţilor de români din
afara graniţelor.
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va
continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul
instituţiilor de resort.

PREŞEDINTE,
Constantin CODREANU

