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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 29, 30 şi 31octombrie 2013 
      
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 29, 30 şi 31 octombrie 2013  

  

 

La lucrările comisiei din ziua de 29 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 29 octombrie,  2013,  
 

Şedinţa comisiei din data de 29 octombrie 2013 a fost condusă de 

domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării.  

În deschiderea şedinţei domnul deputat Mircea Lubanovici a informat 

membrii comisiei asupra întrevederii cu doamna Elena Simona Moisescu, 

director executiv – Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor cu privire la 

problemele  legate de  transcrierea actelor de stare civilă în procesul 

de redobândire a cetăţeniei române. 

 În urma discuţiilor purtate cu doamna Elena Simona Moisescu se 

constată că biroul funcţionează bine, dar lipsa personalului devine o 

problemă. De asemenea, termenul de răspuns de 30 de zile conform legii 

este prea lung.  

Ceea ce a propus domnul deputat Mircea Lubanovici a fost ca în cazuri 

speciale să se reducă termenul la mai puţin de 30 de zile. 

După cum menţiona doamna deputat Niculina Mocioi, legea trebuie 

studiată şi  găsită o posibilitate de reducere a termenului.  

În intervenţia sa, deputatul Ovidiu Iane preciza că termenul de răspuns 

de 30 de zile este reglementat pentru toate formele de documente publice. 

Pentru modificarea termenului este nevoie de acordul Guvernului. Deputatul 

Ovidiu Iane propune ca autorităţile statului să răspundă mai repede, cu titlu 

de excepţie. 

Pentru reducerea termenului de 30 de zile Comisa are în vedere 

modificarea legii. 

Intervenţia doamnei deputat Maria Grecea, vicepreşedintele comisiei 

sublinia plătirea unei taxe de urgenţă pentru obţinerea documentelor în 

regim de urgenţă. 



 
 

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

cromanii@cdep.ro 
 

„Există deja o lege privind taxele de urgenţă” menţiona domnul 

deputat Mihai Deaconu, secretarul comisiei. 

Doamna deputat Niculina Mocioi sublinia că trebuie intrat pe proiectul 

de lege pentru a îi aduce o altă formă. 

Deputatul Mihai Deaconu, secretarul comisiei sublinia că trebuie 

introdus un termen special în care să nu fie incluse taxe suplimentare. 

Domnul deputat Mircea Lubanovici propunea un amendament de 

reducere al termenului de 30 de zile. 

Referitor la punctul doi al ordinii de zi, membrii comisiei participanţi la 

şedinţa din data de 29 octombrie 2013 au supus la vot solicitarea Grupului 

parlamentar al PSD de numire a domnului deputat Mihai Bogdan Diacon, 

membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

în funcţia de vicepreşedinte al comisiei, în locul domnului deputat Roman 

Gheorghe.  

 În urma supunerii la vot, membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării au hotărât cu unanimitate de voturi, numirea 

domnului deputat Mihai Bogdan Diaconu, în funcţia de vicepreşedinte al 

comisiei. 

Informarea cu privire la motivarea Ambasadei României în Republica 

Moldova, în legătură cu refuzul eliberării vizelor de intrare în România pentru 

cei şapte cetăţeni din Republica Moldova care urmau să participe la 

programul „Vizitează-ţi Capitala” şi punctul de vedere al Asociaţiei Centrul 

pentru Cultură, Istorie şi Educaţie domnul deputat Ninel Peia, secretarul 

comisiei propune trimiterea unei adrese Ministerul Afacerilor Externe şi 

invitarea ambasadorului român la Chişinău la comisie în vederea clarificării 

situaţiei. 

Situaţia comunităţii de etnici români, evoluţia acestora, precum şi 

situaţia limbii, culturii şi tradiţiilor româneşti este puţin cunoscută în 

România.  
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Domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei, a menţionat 

că în multe cazuri, a 2-a generaţie a famililor de români stabilite în 

străinătate nu mai sunt vorbitoare de limbă română. Acesta a subliniat 

importanţa păstrării limbii române în diaspora, menţionând că, limba română 

este şi trebuie să rămână elementul de unitate al românilor de pretutindeni.   

În continuarea şedinţei deputatul Mircea Lubanovici a dat cuvântul 

deputatului  Eugen Tomac. 

Acesta a înaintat membrilor Comisiei o serie de propuneri referitoare la 

câteva teme de interes major pentru românii din afara graniţelor, printre 

care: 

1. Organizarea, în cadrul Comisiei, a unei dezbateri privind situaţia 

limbii române peste hotare cu participarea reprezentanţilor 

Ministerului Educaţiei, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului 

Culturii, Academiei Române, Institutului Limbii Române, 

Institutului Cultural Român. 

„Avem nevoie de un cadru legal pentru a crea mecanismele prin care 

limba română să fie protejată peste hotare. Soluţiile trebuie să vină de la 

Bucureşti, pentru că avem peste 3000 de profesori în comunităţile româneşti 

din afara graniţelor de care nu se preocupă nimeni. Iată de ce, iniţierea unui 

proiect de lege în acest sens este esenţial. Eu am început să lucrez deja la un 

astfel de document”, a menţionat Euge Tomac.  

2. Organizarea unei întrevederi cu reprezentanţii Societăţii Române 

de Televiziunii, a Societăţii Române de Radio şi a Agenţiei 

Naţionale de Presă AGERPRES pentru a discuta extinderea reţelei 

de corespondenţi în comunităţile româneşti de peste hotare. 

Deputatul Eugen Tomac a explicat că este esenţial să se facă cunoscute 

publicului larg eforturile românilor din afară de a-şi păstra identitatea şi de a 

promova cultura românească peste hotare. „Existenţa unui sector media liber 
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şi independent reprezintă un indicator esenţial în ceea ce priveşte 

maturitatea democratică a unei societăţi. Televiziunea Română, Radioul 

Public şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES au capacitatea, prin 

extinderea reţelei de corespondenţi, să acopere şi acest spaţiu”, a subliniat 

Eugen Tomac. 

3. Organizarea unei întrevederi cu reprezentanţii Bisericii Ortodoxe 

Române pentru a discuta situaţia comunităţilor româneşti din 

Valea Timocului în contextul în care activitatea Bisericii Ortodoxe 

Române nu este recunoscută în această regiune a Serbiei.  

 Observaţia domnului deputat Ovidiu Cristian Iane, membru al Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a făcut referire la 

necesitatea informării mult mai ample a românilor din Republica Moldova cu 

privire la evenimentele din România şi viceversa. Nevoia de comunicare, 

crearea unor posturi TV de limbă română, sunt doar câteva din subiectele 

aduse în atenţie de către domnul deputat Ovidiu Cristian Iane.  

Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării au subliniat interesul constant al acesteia pentru îmbunătăţirea politicilor 

publice în sprijinul comunităţii româneşti din afara graniţelor României, 

precum şi interesul de a cunoaşte cât mai bine dificultăţile pe care cetăţenii 

români le întâmpină în străinătate şi adoptarea unei legislaţii care să 

favorizeze acţiunile autorităţilor centrale în sprijinul acestora.  

 Domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele comisiei  a subliniat 

importanţa consolidării relaţiei dintre Comisie şi instituţiile de resort şi 

informare în masă, esenţială în promovarea unei imagini pozitive şi corect 

calibrate a comunităţilor româneşti. 

 În cadrul şedinţei au mai fost dezbătute de asemenea importanţa 

programelor desfăşurate de Institutul Limbii Române în vederea păstrării, 

dezvoltării şi afirmării identităţii culturale, lingvistice şi religioase a românilor 
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din afara graniţelor ţării. Unul dintre acestea fiind cel prin care copiii din 

comunităţile de români din afara graniţelor au posibilitatea să frecventeze 

gratuit cursuri de limba română. 

Cu acest prilej, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi 

invitarea unor reprezentanţi ai Institutului Limbii Române. 

În cadrul dezbaterilor a fost adusă în atenţia comisiei iniţiativa 

legislativă a domnului Ovidiu Ilie Bagiu, preşedintele Asociaţiei Fapte 

referitoare la dedicarea unei zile a românilor deznaţionalizaţi. 

În motivaţia domnului Ovidiu Bagiu se are în vedere situaţia românilor 

din actualul stat român dar şi cel moldovean, precum şi din statele vecine 

sau mai depărtate de România, rezultând faptul că multe familii de români 

au fost deznaţionalizate, ceea ce nu le permite să afle adevărul în legătură cu 

originea lor etnică. 

 Se subliniază aici state precum Ungaria, Bulgaria, fosta Yugoslavie, 

Ucraina, Grecia, Polonia, Albania, Cehia si Slovacia, dar şi Italia, Elvetia şi 

ţările Benelux. 

 Ceea ce propune domnul Bagiu este comemorarea unei zile a românilor 

deznaţionalizaţi, care va avea drept întoarcerea pentru o zi la memoria 

colectivă la ceea ce a fost vatra comună şi istoria comună a românilor din 

toate timpurile. 

 Faţă de cele relatate domnul preşedinte Mircea Lubanovici propune 

verificarea cadrului legal şi continuarea dezbaterilor într-o şedinţă viitoare. 

 

Miercuri, 30 octombrie,  2013 şi Joi,  31 octombrie 2014 
 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Mircea Lubanovici,  

preşedintele Comisiei.   

În deschiderea şedinţei deputatul Mircea Lubanovici a prezentat 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 
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privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului precizând 

că această propunere legislativă a fost trimisă spre dezbatere şi avizare 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, în 

fond fiind sesizată Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Propunerea 

legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.35/1997 

privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, în sensul 

instituirii Avocatului Diasporei, adjunct al Avocatului Poporului, care potrivit 

proiectului, este „specializat în drepturile românilor din afara graniţelor ţării 

în raporturile acestora cu instituţii publice româneşti. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al 

Consiliului Legislativ trimis cu adresa nr. 1176/ din 25 octombrie 2013, 

precum şi avizul nefavorabil al Consiliului Economic şi Social. 

Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât trimiterea unei 

adrese Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor cu sesizarea comisiei, 

pentru dezbatere în fond a Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 

instituţiei Avocatului Poporului (Pl-x nr. 370/2013), înregistrată cu nr.    

din 29 octombrie 2013, având în vedere că obiectul de reglementare al 

acesteia îl constituie „Instituirea Avocatului Diasporei”, reglementare care 

subscrie în domeniul de activitate al Comisiei noastre.  

De asemenea dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 

Avocatului Poporului trimisă spre dezbatere şi avizare comisiei va fi 

dezbătută în şedinţa următoare.  

Scurta prezentare a deputatului Ovidiu Iane cu privire la problemele 

comunităţilor de români din Ucraina scoate în evidenţă faptul că, tradiţiile 

româneşti, limba şi dreptul la învăţământ în limba română nu sunt 

respectate. 
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În privinţa Serbiei situaţia aşa numiţilor vlahi este complicată. În 

Voievodina, o regiune formată din multe minorităţi şi cândva autonomă din 

punct de vedere cultural, românii au posibilitatea de a-şi prezerva limba şi 

cultură. 

Pe Valea Timocului însă, mereu asimilată Serbiei cultural şi lingvistic 

dreptul la învăţământ în limba română nu există, învătământul 

desfăşurându-se în limba sârbă, la fel şi slujba religioasă. 

Deputatul Ovidiu Iane a evidenţiat de asemenea faptul că, la noi 

minorităţile sunt recunoscute de statul român, fiind susţinute financiar şi 

chiar reprezentate de drept în Camera Deputaţilor. Cetăţenii români de 

origine sârbă au un reprezentant în Parlamentul României - Preşedintele 

Uniunii Sârbilor şi un reprezentant în Consiliul de Administraţie al Televiziunii 

Române. 

       Prezentarea deputatului Ovidiu Iane continuă cu Ucraina, regiunea 

Transcarpatia, unde românii şi-au câştigat renumele de cel mai puternic 

nucleu de romanitate din Ucraina. 

În Transcarpatia, există două publicaţii de limbă română care datorită 

problemelor de ordin financiar şi-au încetat tipărirea. Vorbim aici de, “Apşa” 

şi “Maramureşenii”. 

Totuşi, românii beneficiază de programe tv şi radio în limba maternă 

oferite de departamentul de resort din cadrul Societăţii de stat de televiziune 

şi radio din Ujgorod, dar ca număr de ore de difuzare este redus. Problema 

etnicilor români este aceea de recepţionare cu dificultate a programelor tv de 

pe teritoriul României.  

Fondul de carte în limba română  pentru românii din Transcarpatia 

râmâne în continuare insuficient în ciuda eforturilor făcute, la fel ca şi 

schimburile socio-culturale cu românii din România. 

O contribuţie însemnată la păstrarea identităţii naţionale pentru 

românii din Ucraina o reprezintă biserica.  
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În Albania există dorinţa de recunoaştere oficială a Bisericii în limba 

strămoşească. Totuşi, potrivit legislaţiei albaneze o religie nu poate avea 

organizată decât o singură comunitate religioasă. Din această cauză aromânii 

fiind ortodocşi nu pot obţine recunoaşterea întrucât Biserica Greacă, mai 

influentă,  a obţinut acest statut  mai înainte. 

Lipsa şcolilor în limba maternă reprezintă doar unul din impedimentele 

aduse aromânilor din Albania.  

Impedimentele întâmpinate de comunităţile de români din Ucraina, 

Serbia şi Albania au atras atenţia deputatului Mihai Bogdan Diaconu, 

vicepreşedintele comisiei pentru a propune dezbateri pe problemele 

comunităţilor de români din Ungaria şi Bulgaria, propunere dealtfel agreată şi 

de membrii comisiei.  

Deputatul Aurelian Mihai subliniază faptul că, în ultima perioadă statul 

român face eforturi pentru păstrarea identităţii în Europa de Vest – prin 

cursuri de istorie, geografie şi cursuri de limba română. 

        Deputatul a menţionat Programul Nicolae Iorga „care a adus rezultate 

pozitive. Totuşi, pentru ca această latură să fie dezvoltată este nevoie de 

buget.  

De asemenea, nu este de condamnat faptul că avem copii care nu 

vorbesc limba română în situaţia în care familiile lor întâmpină dificultăţi 

materiale majore. 

Dar suntem optimişti în continuare că, va sosi momentul când aceştia 

vor avea posibilitatea de a cunoaşte limba şi istoria poporului” menţiona 

domnul deputat Aurelian Mihai în intervenţia sa.  

Deputatul Mihai Deaconu, secretarul comisiei menţiona că trebuie 

continuate şi intensificate eforturile pentru menţinerea şi păstrarea 

identităţii. 

Intervenţia vicepreşedintelui comisiei, domnul deputat Mircea Dolha 

întăreşte preocuparea pentru protejarea propriilor cetăţeni. Propunerea 
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deputatului Mircea Dolha este acea de a se iniţia o lege privind statul 

românilor de pretutindeni.   

Intervenţia deputatului Mircea Dolha, vicepreşedintele comisiei este 

susţinută şi de deputatul Mihai Bogdan Diaconu, vicepreşedinte, care sublinia 

că avem datoria să sprijinim păstrarea limbii române.  

 

La lucrările comisiei din ziua de 30 şi 31 octombrie 2013 au 

participat  14 deputaţi din totalul de 15 membri: 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), Mihai Bogdan Diaconu (PSD)- 

vicepreşedinte, Mircea Dolha - vicepreşedinte (PNL), Maria Grecea – 

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

(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)  

 

 
PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 


