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lucrărilor Comisiei din zilele de 26, 27 şi 28 martie 2013 

 
      

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 26, 27 şi 28 martie 2013. 

  

 

La lucrări au participat 10 deputaţi din totalul de 13 membri: 

Eugen Tomac-preşedinte (PDL),Maria Grecea–vicepreşedinte (PPDD), 

Mircea Dolha-vicepreşedinte (PNL), Aurelian Mihai (PPDD)–secretar, Ninel 

Peia-secretar (PSD) Octavian Bot (PNL), Ovidiu-Cristian-Iane (PSD), Ovidiu 

Alexandru Raeţchi (PC), Ion Stan (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar), Elena- Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

Gheorghe Roman–vicepreşedinte (PSD), Constantin –Stelian-Emil-

Mot (PSD) şi Mircea Lubanovici (PDL). 
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Marţi, 26 martie 2013 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Eugen Tomac,  

preşedintele Comisiei. Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi. 

          În deschiderea şedinţei din data de 26 martie 2013, domnul deputat 

Eugen Tomac a supus atenţiei membrilor comisiei iniţiativa legislativă 

privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor 

consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în 

străinătate.   

           Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se 

percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile 

consulare ale României în străinătate conţine o Anexă în care se stabileşte 

cuantumul taxelor consulare aplicabile tuturor cetăţenilor români, indiferent 

dacă aceştia îşi au domiciliul în SUA, Uniunea Europeană sau în Republica 

Moldova. Venitul mediu al cetăţenilor Republicii Moldova este de 

aproximativ 3 ori mai mic decât cel al cetăţenilor din România şi de 

aproximativ 10 ori mai mic decât al cetăţenilor Uniunii Europene. 

           Persoanele care au dreptul de a redobândi cetăţenia română au 

pierdut acest drept fără culpa lor, în urma unor evenimente istorice 

neaflate sub contolul lor. România corectează, prin Legea cetăţeniei 

române acest aspect, dar defavorizează aceste persoane prin aplicarea 

unor taxe foarte mari, imposibil de suportat de majoritatea dintre ei.    

           Prezenta iniţiativă ligislativă propune modificarea şi completarea 

Legii nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru 

care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi 

oficiile consulare ale României în străinătate prin introducera unui nou 

alineat, prin care se reduc taxele consulare percepute pentru perfectarea 

oricărui act în procesul de redobândire a cetăţeniei românem, cu 90%.          
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          Domnul Valeriu Săhărneanu, deputat al Parlamentului Republicii 

Moldova a participat la şedinţa comisiei, infomând membrii comisiei cu 

privire la problemele cu care se confruntă cetăţenii români din Republica 

Moldova, menţionând în mod deosebit lipsa promovării şi protejării limbii 

române, precum şi problema retranscrierii actelor în procesul de 

redobândire a cetăţeniei române. 

   

MIERCURI  27 martie 2013 

 

În data de 27 martie 2013 Comisia pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării a organizat evenimentul de lansare a  

volumului “Documentele anexării Basarabiei. Corespondenţa diplomatică 

Paris-Sankt Petersburg 1807-1812, autori George Damian, Ion Gaidău şi 

Elena Tacu.  

George Damian a studiat istoria, a absolvit un curs postuniversitar 

de jurnalism la FJSC şi un master în istoria relaţiilor internaţionale la 

Universitatea Bucureşti. Timp de un an a lucrat pentru Arhivele Naţionale. 

Ulterior a fost reporter la secţia română a postului de radio Deutsche Welle, 

redactor la departamentul de politică externă al ziarului ZIUA, duă care a 

coordonat suplimentul Dosare Ultrasecrete şi departamentul de politică 

externă al ziarului Ziua. A avut onoarea în anul 2010 să se numere printre 

fondatorii Ziua Veche şi din noiembrie 2010 scrie opinii pentru ziarul Timpul 

din Chişinău. Din ianuarie 2012 s-a alăturat echipei de la ziarul Puterea, iar 

din ianuarie 2013 este redactor la Revista Magazin Istoric. 

      Autorul lucrării, George Damian, alături de  Ion Gaidău și Elena 

Tacu, cei care au participat la traducerea și adaptarea documentelor din 

limba franceză în română, precum şi a lui Gabriel Zbârcea şi Mihai Bârsan 

au încercat să contribuie la comemorarea a 200 de ani de la ocuparea 



 
 

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

cromanii@cdep.ro 
 

Basarabiei prin punerea la dispoziția unui număr cât mai mare de români, a 

documentelor care reflectă realități istorice ce și-au lăsat amprente până în 

prezent. 

  În cele aproape 150 de pagini ale cărții sunt adunate 59 de 

documente diplomatice din corespondența purtată între Franța și Rusia 

între anii 1806 - 1812. Colecția acoperă perioada 1807-1812, de la Tratatul 

de la Tilsit până la Tratatul de la București și cuprinde scrisori, rapoarte, 

instrucțiuni diplomatice și memorii schimbate între Împărații Napoleon și 

Alexandru I, precum și reprezentanții acestora. Documentele au fost alese 

pentru a reflecta cât mai bine intenţiile şi interesele Imperiului rus faţă de 

Principatele române, ca şi planurile şi dorinţele diplomaţiei de la Sankt 

Petersburg faţă de regiune Dunării. 

“Este o carte la care am lucrat cu drag. Este dedicată împlinirii a 200 

de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Ţarist şi nu în ultimul rând 

este un omagiu adus academicianului Florin Constantiniu, istoric român 

care a avut toată viaţa lui un gând pentru Basarabia” a menţionat domnul  

George Damian în deschiderea evenimentului. 

Totodată, în data de 27 martie a.c. a avut loc Seminarul cu tema „ 95 

de ani de la Unirea Basarabiei cu Patria Mamă – Personalitatea lui Vasile 

Stroescu –primul Preşedinte al Parlamentului României după 1918”. 

La 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, o sală din 

Parlamentul României va purta numele cărturarului şi filantropului 

basarabean Vasile Stroescu, primul preşedinte al Camerei României 

reîntregite, român născut în Basarabia, luptător pentru apărarea drepturilor 

românilor, dar şi un promotor al culturii şi educaţiei în limba română în 

Basarabia, dar şi în Transilvania. Ales membru de onoare al Academiei 

Române şi preşedinte al primului Parlament al României Mari, a fost 
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înmormântat cu funeralii naţionale, păstrându-i-se amintirea de adevărat 

filantrop şi apărător al românităţii. 

La evenimentul organizat la propunerea deputatului Eugen Tomac, au 

fost prezenţi preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Valeriu Zgonea, 

domnul acedemician Dinu C. Giurescu, domnul Mircea Druc, fostul prim-

ministru al Republicii Moldova, Excelenţa sa Iurie Reniţă, Ambasadorul 

Republicii Moldova în România, precum şi mai mulţi senatori şi deputaţi, 

membri ai societăţii civile, jurnalişti, scriitori. 

Domnul Preşedinte Valeriu Zgonea a susţinut că Parlamentul trebuie 

să pună mai mult în valoare rolul personalităţilor care au contribuit la 

dezvoltarea instituţiei legislative a statului român, iar evenimentul 

constituie o restituţie dreaptă şi necesară pentru vocaţia pan-românească a 

unui luptător pentru drepturi naţionale, la cumpăna veacurilor al XIX-lea şi 

al XX-lea. 

Domnul deputat Eugen Tomac, Preşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a manifestat încrederea 

că astfel de evenimente vor deveni din ce în ce mai frecvente în 

Parlamentul României, iar Basarabia va deveni un subiect abordat firesc şi 

normal în contextul salvgardării obiectivelor specifice parcursului european 

al Republicii Moldova. „Avem obligaţia să respectăm ceea ce înaintaşii 

noştri au înfăptuit şi să privim cu multă încredere spre viitor şi să 

construim un viitor comun, două state româneşti în Uniunea Europeană”, a 

afirmat domnul deputat Eugen Tomac, preşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării, în alocuţiunea sa. 
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Toti participanţii au reiterat intenţia unitară de a avea o relaţie cât 

mai apropiată cu românii de peste Prut. „Mă bucur să fim în Palatul 

Parlamentului într-un moment aniversar, la sărbatoarea celor 95 de ani de 

de la unirea Basarabiei cu România. La 27 martie 1918, Moldova dintre 

Prut și Nistru a fost prima provincie care și-a manifestat dorința de a se uni 

cu Patria Mamă, urmând mai târziu ca şi celelalte provincii istorice, 

Bucovina și Transilvania, să desăvârşească ceea ce astăzi numim România 

modernă” spunea domnul Valeriu Ştefan Zgonea, preşedintele Camerei 

Deputaţilor în alocuţiunea de deschidere a seminarului. 

Astăzi se împlinesc 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Pe 

27 martie 1918, într-o atmosferă de mari frământări, dar şi de entuziasm 

naţional, Sfatul Ţării hotăra că Basarabia “de azi înainte şi pentru 

totdeauna se uneşte cu mama sa, România”. 

Vreau să vă amintesc primele rânduri ale Actului Unirii votat la 

Chişinău, în urmă cu 95 de ani: “În numele poporului Basarabiei, Sfatul 

Ţării declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în 

hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu 

Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi mai bine de ani din trupul vechii 

Moldove, în puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza 

principiului ca noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi 

pentru totdeauna se uneşte cu mama ei. România”. Declaraţia se încheia 

cu următoarele cuvinte: “Trăiască Unirea Basarabiei cu România, de-a 

pururea şi totdeauna!”. Cuvinte emoţionante, rostite într-o zi istorică… 

Basarabia a fost prima dintre toate provinciile româneşti aflate sub 

dominaţie străină care s-a unit cu România, deschizînd astfel marele act al 

reîntregirii. La sfârşitul anului 1918 toate ţinuturile româneşti erau unite, 

formând România Mare.  
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Sunt pagini de istorie pe care nu trebuie să le uităm niciodată” 

continuă domnul Preşedinte Valeriu Zgonea.   

Alocuţiunile domnilor Mircea Druc, fostul Prim-ministru al Republicii 

Moldova, Iurie Reniţă, Ambasador al Republicii Moldova în România, Acad. 

Dinu C. Giurescu, Mircea Dolha, vicepreşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi Aurelian Mihai – 

secretarul Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

au subliniat importanţa acestui eveniment, precum şi susţinerea realizării 

unor proiecte.   

Domnul Mircea Druc, fostul Prim-ministru al Republicii Moldova a 

amintit că Istoria ne spune că:’’… voinţa de unire a fost un permanent crez 

al fraţilor de pe ambele maluri de Prut, astfel că, în 25 Septembrie 1917, 

cu prilejul Congresului ostaşilor moldoveni de la Chişinau s-a constituit 

organul reprezentativ numit Sfatul Ţării. Forul coordonator a fost Consiliul 

Directorilor, iar preşedinte ales Ioan Inculet. Odata instaurat, Sfatul Ţării 

intra în activitate, la 15 decembrie 1917 proclama Republica Democrată 

Moldovenească, iar la 2 martie o delegaţie formată din Ion Inculet, Pan 

Halipa şi Dr. Ciugureanu se întâlneste la Iaşi cu Primul Ministru al României 

stabilind cadrul de desfăşurare a evenimentelor premergatoare unirii’’. 

La propunerea deputatului Eugen Tomac, o sală din Parlamentul 

României va purta numele basarabeanului Vasile Stroescu. 

Frecvent susţinător al învăţământului şcolar românesc din toate 

provinciile ocupate pe atunci de diveresele mari puteri, Vasile Stroescu s-a 

remarcat ca filantrop, prin donaţiile generoase făcute pentru consolidarea 

conştiinţei naţionale. Ca om politic a militat continuu pentru înfăptuirea 

Marii Uniri. A fost ales membru de onoare al Academiei române şi primul 

preşedinte al primului Parlament al României Mari. 

„Acest basarabean”, după cum spunea fostul Prim-ministru Mircea 

Druc,  a moştenit o solidă avere de la părinţi, avere care a vândut-o pentru 
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fondarea de şcoli, biserici şi spitale în toate provinciile româneşti. A făcut 

donaţii substanţiale coperativelor agricole şi forestiere, fondurilor caritabile, 

pentru sprijinirea instituţiilor culturale, pentru tipărirea cărţilor, pentru 

asigurarea cu burse a tinerilor studioşi. 

„Pentru a identifica un viitor sigur este nevoie să ne cunoaştem 

istoria”, spunea domnul ambasador al Republicii Moldova,  domnul Iurie 

Reniţă,  cu privire la antevorbitorii săi, care au vorbit despre aspectele 

istorice.   

Ambasadorul Republicii Moldova la București, Iurie Reniță, a apreciat, 

totodată, că este nevoie să aducem Basarabia acasă. 

Domnul Radu Baltasiu, directorul Centrului European de Studii în 

Probleme Etnice al Academiei Române, a reiterat ideea potrivit căreia este 

necesară înființarea unui „Centru de Excelență” pentru integrarea Republicii 

Moldova, aflat în subordinea Comisiilor pentru Românii de Pretutindeni. 

 În alocuţiunea sa, domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedintele 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării spunea:  

„Îmi este foarte greu să vă captez atenţia după ce antevorbitorii mei au 

avut cuvântări atât de emoţionante şi pline de istorie adevarată.  Astăzi se 

împlinesc 95 de ani de când Basarabia s-a unit cu mama sa, România - aşa 

cum scrie în Actul Unirii Basarabiei cu ţara, votat de Sfatul Ţării la 27 

martie 1918,  Basarabia fiind prima provincie care revenea la patria-mamă. 

Unirea  fost confirmată în 1920 prin Tratatul de la Paris. Să dăm tot 

sprijinul ce ne stă în putinţă ca să ne regăsim cu Moldova în Uniunea 

Europeană. Aşa reintregirea va fi posibilă mult mai simplu pe criterii de 

regionalizare într-o Europă Unită. Bineînteles, va continua  ajutorul direct şi 

constant pe care România îl acordă Moldovei. Consider că trebuie 

intensificate relaţiile cultural-spirituale în formă oficială şi instituţionalizată. 

Mai ales că relaţiile dintre Moldova şi România au un caracter special, care 

ţine de  comunitatea de limbă, tradiţii, istorie şi cultură”. 
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În încheiere domnul deputat Mircea Dolha spunea: „ca vicepreşedinte 

al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

Camera Deputaţilor îi asigur pe fraţii români de peste Prut de tot sprijinul 

meu, al comisiei şi parlamentului din care fac parte. Din punctul meu de 

vedere, consider că  numele acestei comisii nu e foarte inspirat.  Motiv 

pentru care mă gândesc mereu la românii din Moldova ca la români din 

interiorul fruntariilor, căci sângele apă nu se face din cauza unor graniţe 

care, de-a lungul timpului, s-au mai dovedit a fi vremelnice. 

Dacă cei 135 de deputaţi au strigat dupa vot în 27 martie 1918 " 

Traiască unirea Basarabiei cu România" eu azi strig: " Traiască şi să se 

împlinească reîntregirea Basarabiei cu România!" 

 Domnul deputat Aurelian Mihai, secretarul Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării spunea: „A vorbi unui 

compatriot despre unire, este cuvântul care îl face să se identifice cu 

naţiunea română din care face parte, iar astăzi, cand celebrăm 95 de ani 

de la atât de îndepărtatele momente încărcate de atâta însemnătate în 

istoria noastră, demonstrează încă o dată că suntem generaţia care va 

trebui să îşi asume o obligaţie în plus, cu termene concrete în a face posibil 

acest deziderat. După libertate, unirea este al doilea mare vis al românilor, 

niciodata nu a captat nimic atâta interes în atâtea secole în plan politic de 

când cutia pandorei a fost deschisă sub domnia lui Mihai Viteazul, când 

fraţii români din aproape toate provinciile istorice aveau să se bucure fie şi 

pentru puţin de ceea ce avea să se considere drept un model pozitiv şi 

exemplu de succes pe care înaintaşii noştri aveau să îl marcheze pentru 

totdeauna. Sigur, următorii paşi au fost hotărâtori prin unirea politică a 

principatelor şi evident procesele succesive încununate de marele moment 

istoric numit Marea Unire. Basarabia plânge astăzi de două ori, pentru că 

mulţi dintre fraţii basarabeni încă se află dincolo de frontierele sale actuale 

şi pentru că nu se bucură împreună cu restul naţiunii române, de uniunea 



 
 

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

cromanii@cdep.ro 
 

necesară din punct de vedere teritorial. Vedem dorinţa din ochii tinerilor 

basarabeni prezenţi la studii în ţară, ascultăm vocea poporului român de 

dincolo de Prut, privim neîmplinirea celor care ne sunt fraţi. Astăzi, fără 

Basarabia, România respiră fără un plămân! Vivat România Mare!”. 

 

Joi,  28 martie 2013  

 

În data de 28 martie 2013, a avut loc dezbaterea „Basarabia în presa 

de ieri şi de azi” în cadrul celei de a VI-a ediţii a Festivalului „Zilele 

Basarabiei la Bucureşti”, eveniment organizat de Comisia pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţări, în parteneriat cu 

Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Bucureşti.  

Organizația Studenților Basarabeni din București este o organizație 

non-guvernamentală, non-profit având ca scop promovarea valorilor 

naționale românești şi europene în rândurile tinerilor basarabeni, educarea 

lor în spirit naţional, democratic şi european atât prin susţinerea activităţii 

educaţionale şi promovarea acţiunilor cultual-civice, cât şi prin 

monitorizarea respectării drepturilor elevilor şi studenţilor basarabeni în 

special, dar şi a drepturilor omului în general, în contextul integrării în 

comunitatea europeană. 

Înfiinţată în anul 2005, la iniţiativa unor studenţi şi elevi basarabeni,  

Organizația Studenților Basarabeni are drept scop promovarea şi apărarea 

drepturilor şi libertăţilor basarabenilor. 

În perioada 27 – 30 martie a.c. Organizaţia Studenţilor Basarabeni 

din Bucureşti organizează cea de a VI-a ediţie a Festivalului „Zilele 

Basarabiei la Bucureşti”.  

Deschiderea festivalului a avut loc în data de 27 martie 2013, zi în 

care a fost adus un omagiu făuritorilor Unirii, la cimitirul de la Mănăstirea 

Cernica. Au fost depuse coroane de flori la mormintele membrilor Sfatului 
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Ţării, printre care se numără şi Pantelimon Halippa, Ioan Pelivan şi primul 

Mitropolit al Basarabiei, Gurie Grosu, în cinstea cărora s-a ţinut o slujbă de 

pomenire.  

Dezbaterea „Basarabia în presa de ieri şi de azi” s-a desfăşurat în 

prezenţa mai multor analişti politici, istorici, oameni de cultură, politicieni şi 

ziarişti. 

Domnul deputat Eugen Tomac a reamintit invitaţilor despre existenţa 

celor peste 10.000.000 de români care trăiesc în lume şi a subliniat 

importanţa organizării unor astfel de evenimente pentru ca distanţa dintre 

români să fie micşorată. 

Preşedintele Organizaţiei Studenţilor Basarabeni, Mircea Tîra, a 

afirmat că: "pe 27 martie 1918 a fost reîntregirea familiei noastre, azi fiind 

două state, care vorbesc aceeaşi limbă, au aceeaşi cultură şi istorie". 

A mai precizat că anual vin la studii, în România, circa 5000 de studenţi, 

elevi şi masteranzi, de peste Prut şi numai în Bucureşti s-ar afla 

aproximativ 20.000 de cursanţi. 

Istoricul Constantin Corneanu a reamintit celor prezenţi, că generaţia 

de la 1918 nu a renunţat niciodată să gândească şi să se exprime în limba 

română şi a reiterat convingerea sa că "noi putem provoca conjunctura" 

reunificării naţionale. 

Domnia sa a pledat pentru introducerea, în viitoarea Constituţie, a 

prevederii comform căreia întregul popor român să fie mandatat să 

acţioneze pentru unitatea naţională, aşa cum au procedat anterior 

germanii, cu o stipulaţie similară în Constituţia lor. 

Domnul Constantin Codreanu a afirmat că speră ca aniversarea a 100 

de ani de la Unirea Basarabiei cu România să fie făcută în Patria 

Reîntregită! 
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Domnul George Damian a făcut o lucidă evaluare a evoluţiei spre 

dezinteres, a presei române, pentru subiectul Basarabia. Domnia sa, alături 

de Doru Dragomir, Roland Cătălin Pena şi Marius Bâtcă, au reuşit, prin 

publicaţia "Ziua Veche", să menţină o tribună de susţinere a unioniştilor de 

peste Prut, în mod constant, necondiţionat şi cu încredere - în finalitatea 

logică a reunificării naţiunii române. 

Susţinând aceeaşi idée, domnul Eugen Popescu a afirmat că - la 

nivelul percepţiei publice - România nu are un proiect privind unificarea 

naţională.  

În data de 29 martie 2013 a avut loc lansarea volumului de carte 

"Basarabia în presa interbelică" din Colecţia Institutului "Eudoxiu 

Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni. 

Aniversarea Unirii a culminat, în data de 30 martie, cu un concert de 

excepţie, unde au evoluat interpreţi şi trupe îndrăgite de pe ambele maluri 

ale Prutului, printre care amintim pe: Vunk, Cătălin Josan, Electric Fence, 

Taraful Fraţii Cazanoi, Mihai Mosoi.    

Pentru că românii din ambele state românești sunt în continuare uniți 

de aceeaşi limbă, aceeaşi istorie şi aceleaşi valori, ”Festivalul Zilele 

Basarabiei” şi-a dorit să confirme că, semnificaţia datei de 27 martie a 

rămas la fel de vie în cugetul şi spiritul românesc astăzi ca şi la 1918. 

 

 

PREŞEDINTE, 
Eugen TOMAC 
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