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PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din zilele de 1, 2 şi 3 octombrie  2013 

      
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 1, 2 şi 3 octombrie  2013  

  

 

La lucrările comisiei din zilele de 1, 2 şi 3 octombrie  2013  au 

participat  13 deputaţi din totalul de 14 membri: 

 

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

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

vicepreşedinte (PSD), Mihai Deaconu (PPDD) – secretar, Ninel Peia - secretar 

(PSD),  Ovidiu-Cristian-Iane (PSD), Aurelian Mihai (neafiliat), Constantin – 

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

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

 

Au absentat: 

Octavian Bot (PNL)  
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Invitaţi: 

 Cristian David – ministru delegat pentru românii de pretutindeni  

 

Marţi 1 octombrie 2013,  
 

Şedinţa comisiei din data de 1 octombrie 2013 a fost condusă de 

domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării, participând în calitate de invitat domnul 

Cristian David, ministru delegat pentru românii de pretutindeni.   

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi. 

 În deschiderea şedinţei din data de 1 octombrie 2013, domnul ministru 

delegat pentru românii de pretutindeni Cristian David a prezentat membrilor 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării cele cinci 

teme principale stabilite pentru acest portofoliu prin Programul de guvernare: 

apărarea drepturilor şi libertăţilor românilor de pretutindeni, menţinerea 

identităţii culturale şi lingvistice, facilitarea proceselor de integrare a 

comunităţilor de români în ţările de reşedinţă, asigurarea unor legături cu 

familiile şi rudele rămase în România şi schimbarea percepţiei pe care străinii 

o au faţă de români, precum şi îmbunătăţirea imaginii conaţionalilor noştri în 

afara graniţelor. 

       Şedinţa a continuat cu prezentarea domnul ministru Cristian David 

referitor la modul în care se articulează eforturile actualului Guvern pentru 

susţinerea românilor de pretutindeni.” Încă de la începutul mandatului meu 

am demarat construcţia unei arhitecturi instituţionale complet noi pentru 

politica românească. În prezent, în acest domeniu funcţionează trei entităţi 

principale: Departamentul politici pentru relaţia cu românii de 

pretutindeni, Institutul „Euxodiu Hurmusachi” pentru românii de 

pretutindeni şi Oficiul pentru românii de pretutindeni. Paralel cu 

această organizare internă este deja în lucru un comitet inter-instituţional şi 

inter-ministerial ce curprinde 18 instituţii care au drept obiectiv secundar de 
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activitate derularea unor programe destinate românilor de pretutindeni”, a 

declarat domnul Cristian David. 

 În continuarea şedinţei, domnul ministru Cristian David le-a prezentat 

membrilor comisiei noua „Strategie privind relaţia cu românii de 

pretutindeni 2013-2016”, document alcătuit şi implementat în acest an. 

Obiectivele principale urmărite în cadrul mandatului său au fost, alte subiecte 

prezentate de domnul minstru Cristian David. Dintre obiectivele principale, 

ministrul Cristian David a amintit: simplificarea procedurilor consulare, 

analizarea şi planificarea unui viitor vot electronic, crearea unui brand de 

naţie care să reflecte aspectele pozitive ale comunităţilor de români, o 

platformă pentru realizarea unei comunităţi virtuale a românilor din afara 

graniţelor.  

 Totodată, ministrul Cristian David i-a informat pe membrii comisiei 

asupra implementării unui proiect pentru repatrierea voluntară a cetăţenilor 

români prin promovarea unui program care să susţină revenirea în ţară a 

tinerilor plecaţi la studii în străinătate. 

 Şedinţa comisiei a continuat cu dezbateri asupra problemelor 

comunităţilor de români din afara graniţelor – dimensiuni şi problematici 

specifice.  

 În cadrul dezbaterilor, domnul ministru Cristian David a adus în 

discuţie situaţia cetăţenilor români din Serbia şi Ucraina, situaţie 

monitorizată deja de membrii Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării. 

Prin intervenţia sa,  deputatul Eugen Tomac, vine să întărească situaţia 

cetăţenilor români din Serbia şi Ucraina, adusă în dezbatere de domnul 

ministru Cristian David şi monitorizat atent de membrii 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 
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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, 

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. 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.  



 
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222 Fax: 021/4141223 

cromanii@cdep.ro 
 

Faţă de problemele relatate anterior, membrii comisiei au propus o 

eventuală deplasarea în teritoriu a unei delegaţii din partea comisiei. 

În atenţia membrilor comisiei a fost adusă şi situaţia consulatelor din 

Statele Unite al Americii. Domnul deputat Mircea Lubanovici, deputat de 

diaspora şi preşedinte al Comsiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării, a făcut o scurtă prezentare asupra comunităţii româneşti din 

Statele Unite ale Americii. După cum preciza domnul deputat Mircea 

Lubanovici, comunitatea română din Statele Unite ale Americi este o 

comunitate mare, bine integrată în societatea americană, având o imagine 

bună la nivelul societăţii, precum şi o diversitate mare de forme asociative, 

învăţământ şi biblioteci de limbă română. 

Subiectele abordate de deputatul Mircea Lubanovici în cadrul dezbaterii 

au vizat necesitatea creşterii numărului misiunilor diplomatice în zonele care 

nu sunt bine reprezentate şi posibilitatea aplicării programului de acordare de 

asistenţă şi servicii consulare în teritoriu prin intermediul consulatelor 

itinerante. 

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. 

La rândul său, domnul deputat Ion Stan a propus elaborarea de acte 

normative (acte consulare, piaţa muncii, etc) de reglementare a problemelor 

ridicate de românii din afara graniţelor, precum şi iniţierea de discuţii între 

Parlamentul României şi ministere şi alte instituţii de resort, propuneri 

agreate de membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării. 

De asemenea, domnul deputat Ovidiu Cristian Iane a propus 

elaborarea unui statut al românilor din afara graniţelor ţării, care ar stabili o 

relaţie oficială cu statul român şi în conformitate cu care ar putea acţiona 

spre soluţionarea problemelor pe care le întâmpină în statul de reşedinţă. 



 
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222 Fax: 021/4141223 

cromanii@cdep.ro 
 

„Este, practic, un document care ar stabili drepturile şi obligaţiile românilor 

din afară, facilitând şi, totodată, consolidând relaţia cu statul român”, a 

precizat domnul deputat Ovidiu Iane.  

Imaginea cetăţenilor români din afara graniţelor ţării a fost un alt 

subiect pe marginea căruia membrii Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării au discutat.  

„Românii de rând din Germania, Italia, Spania, Creta, Scoția, Irlanda 

sau Olanda sunt mici avanposturi ale culturii noastre, a spiritului românesc, a  

felului în care stăm în fața lumii. Ei sunt cei mai buni aliați ai României în 

lume! Ei, românii noștri de dincolo de granițe ne reprezintă și pe noi. Ei sunt 

tentaculele noastre în lume. Haideți să le evidențiem acest rol”, a precizat 

domnul deputat Ninel Peia, secretarul Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării. 

Integrarea şi liberalizarea pe piaţa muncii a cetăţenilor români, 

monitorizarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii români de peste 

hotare, precum şi cea a comunităţilor de români au fost alte subiecte 

dezbătute de membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării. 

Stimularea dimensiunii parteneriale între mediul asociativ românesc, 

autorităţile locale şi instituţiile româneşti, în vederea facilitării integrării 

comunităţilor româneşti în societatea gazdă, susţinerea iniţiativelor culturale, 

valorificarea resurselor educaţionale incluzând lărgirea reţelei de şcoli în care 

se predau cursuri de limbă română, sunt numai o parte din obiectivele 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării şi domnul ministru delegat pentru românii de 

pretutindeni, Cristian David vor continua monitorizarea situaţiei comunităţilor 

de români din afara graniţelor ţării cu sprijinul autorităţilor de resort. 
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Miercuri, 2 octombrie 2013 şi Joi, 3 octombrie 2013 

 

Şedinţele comisiei din zilele de 2 şi 3 octombrie au continuat cu 

informarea cu privire la demararea campaniei Ziua Porţilor Deschise la 

Comisiile permanente pentru conştientizarea importanţei activităţii 

acestora, dar şi pentru creşterea transparenţei.  

Luni, 30 septembrie a.c., domnul deputat Mircea Lubanovici 

preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

a avut o întrevedere cu reprezentanţi ai Institutului de Politici Publice, 

precum şi a unor ONG-uri. În calitate de invitaţi au participat doamna Raluca 

Popovici – reprezentant al Institutului de Politici Publice, iar  din partea ONG-

urilor domnul Vasile Gîlbea – Asociaţia Romani Criss, domnul Marius 

Rădulescu – SASTIPEN, doamna Florina Balint – SOS Satele Copiilor România 

şi domnul Radu Gănescu – Coalitia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni 

Cronice din România (COPAC). 

Întâlnirea a avut în vedere problemele comunităţilor de români din 

afara graniţelor ţării, problematica cetăţenilor romi din Uniunea Europeană, 

precum şi imigraţia romilor, problema dobândirii şi redobândirii cetăţeniei 

române, creşterea numărului consulatelor. 

În cadrul întrevederii, deputatul Lubanovici a prezentat propunerea sa 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind 

regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. Aceasta 

urmăreşte modificarea valabilităţii paşaportului astfel: 3 ani până la vârsta 

de 12 ani, 5 ani până la vârsta de 18 ani, 10 ani pentru vârste între 18 şi 70 

ani şi fără  nici o limită peste vârsta de 70 ani. Aceste  modificari  sunt în 

acord cu termenele de valabilitate practicate la nivel european, deputatul 

menţionând cu titlu de exemplu durata de valabilitate pentru paşapoarte în 

Italia, Franţa, Germania şi Spania. 
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Alte subiecte abordate în cadrul convorbirilor au vizat necesitatea 

creşterii numărului misinunilor diplomatice în zonele care nu sunt bine   

reprezentate şi posibilitatea aplicării programului de acordare de asistenţă şi 

servicii consulare în teritoriu prin intermediul consulatelor itinerante. 

Dezbaterile au continuat cu informarea privind Societatea culturală 

română „ Dacia” din Kazakhstan, în vederea promovării acţiunilor menite să 

ajute la promovarea identităţii culturale româneşti. 

Societatea culturală română „ Dacia”  a fost înfiinţată în anul 2005, ca 

urmare a iniţiativei, eforturilor şi demersurilor fostului ambasador al 

României în Kazakhstan, domnul Vasile Soare. Societatea „ Dacia”  a fost 

creată în jurul unui grup de presoane de etnici români ce au legături de 

rudeni pe teritoriul românesc (bunici care au luptat în Armata Română în cel 

de-al II-lea război mondial sau rude care s-au refugiat în Români în anii ’40, 

ca urmare a anexării Basarabiei şi Bucovinei de Nord la URSS). 

 În cei 8 ani de existenţă, Societatea culturală română „ Dacia”, a reuşit 

să devină una dintre cele mai de seamă societăţi culturale din Kazakhstan. 

Societatea este prezentă la toate manifestările cultural –folclorice, cum ar fi 

demonstraţiile sau festivalurile, unde aceştia reprezintă cu mândrie cultura 

română.  

       Împreună cu Ambasada României din Kazakhstan se celebrează 

sărbătorile naţionale româneşti de tradiţie precum Ziua României sau 

Mărţisorul.  

       Având în vedere că, Societatea culturală română „ Dacia” are un ritm de 

activitate foarte intens şi doreşte să păstreze şi să promoveze identitatea, 

spiritul şi cultura românească, societatea solicită sprijin financiar în vederea 

păstrării activităţii, fiind unicul mijloc de legătură  pentru menţinerea culturii 

proprii.  

 Dezbaterile au continuat cu prezentarea deputatului Mircea Lubanovici, 

preşedintele comisiei, a calendarului întâlnirilor care urmează a avea loc. 
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Astfel, în data de 8 Octombrie a.c, comisia va avea o întâlnire cu 

reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor  

vârstnice cu privire la regimul de acordare al pensiilor pentru cetăţenii 

români cu domiciliul în străinătate, precum şi accesul pe piaţa muncii a 

românilor din afara graniţelor şi tot în data de 8 octombrie, domnul deputat 

Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării, este invitat de către Autoritatea Naţională pentru 

cetăţenie, de a participa la depunerea jurământului de credinţă faţă de 

România, în procesul şi înmânare a certificatelor de cetăţenie viitorilor 

cetăţeni români, ca ultimă etapă în procesul  acordării/redobândirii cetăţeniei 

române. 

 Domnul deputat Mircea Lubanovici propune participarea la acest 

eveniment şi a unor membrii ai comisiei.   

Identificarea unor soluţii specifice la problemele particulare 

existente în fiecare comunitate românească din afara graniţelor, 

situaţia presei de limbă română de peste hotare, situaţia comunităţii de etnici 

români, evoluţia acestora, precum şi situaţia limbii, culturii şi tradiţiilor 

româneşti, memoriile şi petiţiile vor fi obiectivele principale ale Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 
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