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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 1 şi 2 octombrie 2014 

 

La lucrările comisiei din ziua de 1 octombrie 2014 au participat                      

16 deputaţi din totalul de 17 membri: 

 

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

vicepreşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (PSD) – vicepreşedinte, Niculina 

Mocioi (PDL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PPDD) – secretar, Ninel Peia 

(PSD) - secretar, Ernest Mario-Caloianu (PSD), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-

Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (neafiliat), Constantin-Stelian-Emil Moţ 

(PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan (PSD), Teju Sorin (PC-PLR), 

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

 

 Au absentat: 

Adrian Mocanu (PSD)  
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Miercuri, 1 Octombrie 2014 

 

         Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării din ziua de 1 octombrie 2014 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele Comisiei.  

  După aprobarea, cu unanimitate de voturi, a ordinii de zi a şedinţei, 

preşedintele Comisiei aduce în atenţie preocuparea constantă a autorităţilor 

române în ceea ce priveşte relaţiile cu românii de pretutindeni, care a 

devenit o preocupare atât în contextul aprofundării relaţiilor bilaterale cu 

statele pe teritoriul cărora există comunităţi româneşti sau care aparţin 

filonului cultural românesc, cât şi în condiţiile în care protejarea drepturilor 

persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale s-a consacrat drept una dintre 

priorităţile permanente ale guvernelor post-decembriste şi ale instituţiilor 

europene‚ păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, lingvistice, 

culturale şi religioase a românilor din vecinătate şi emigraţie a fost, în 

ultimele două decenii, unul dintre obiectivele de importanţă majoră a 

României. 

Soluţiile la problemele existente în fiecare comunitate românească din 

afara graniţelor necesită timp, colaborare cu structurile parlamentare în 

vederea promovării pe agenda organismelor competente din cadrul 

instituţiilor europene a problemelor cu care se confruntă comunităţile 

româneşti din statele din vecinătate, în vederea obţinerii dreptului de 

reprezentare a etnicilor români în cadrul parlamentului, în administraţia 

centrală şi locală din statele respective. 

Organizarea de manifestări culturale în zonele cu comunităţi de 

români, în colaborare cu organizaţiile româneşti sau autorităţile locale; 

publicarea operelor aparţinând personalităţilor marcante ale culturii române 

şi popularizarea acestora în statele de domiciliu/reşedinţă; recuperarea, 

restaurarea şi întreţinerea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor 

istorice, monumente de artă, plăci comemorative etc. din afara teritoriului 

României; sprijinirea centrelor culturale ale comunităţilor româneşti de 



pretutindeni; păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de 

pretutindeni; formarea unor elite şi a unei noi generaţii de lideri care să 

reprezinte interesele comunităţilor româneşti în statele de 

domiciliu/reşedinţă ar putea reprezenta câteva soluţii în rezolvarea unor 

probleme existente în fiecare comunitate românească din afara graniţelor. 

Problemele şi nevoile specifice ale comunităţilor de români din afara 

graniţelor impun o atenţie deosebită a statului-mamă, acesta având obligaţia 

de a sprijini activităţile în beneficiul comunităţilor româneşti de pretutindeni. 

        Situaţia comunităţilor istorice din Valea Timocului a fost un alt punct 

adus în dezbatere. 

         Separarea artificială dintre români şi vlahi şi neacordarea drepturilor 

specifice minorităţilor naţionale pentru românii din Valea Timocului; 

libertatea religioasă în Valea Timocului; statutul Bisericii Ortodoxe Române 

(nerecunoscută prin Legea cultelor din Serbia); situaţia dificilă a 

învăţământului în limba română; necesitatea materialului didactic, CD-uri, 

DVD-uri pentru ca românii din Valea Timocului să înveţe, să scrie, să 

citească în limba română,  sunt numai o parte din problemele comunităţilor 

de români din Valea Timocului.  Românii de aici au învăţat limba în familie.  

Construcţiile de biserici româneşti pe teritoriul comunei Bor sunt 

anevoioase şi din fonduri proprii, devenind o problemă.  

Situaţia prezentată atrage atenţia asupra necesităţii unei abordări 

speciale şi mult mai detaliate asupra comunităţilor istorice de români din 

vecinătatea graniţelor.  

De asemenea, în cadrul dezbaterilor a fost subliniat faptul că, vizitele 

de lucru, pe care membrii comisiei urmează a le efectua vor contribui activ la 

crearea unor legături şi stabilirea unei strategii de urmat în vederea 

promovării şi apărării intereselor şi imaginii României în lume. 

Necesitatea întăririi legăturilor cu românii din afara frontierelor ţării, 

precum şi consolidarea cadrului interinstituţional funcţional prin instituirea de 

parteneriate active la nivel politico-diplomatic a fost un alt punct adus în 

dezbatere. 



Alte subiecte aduse în dezbatere de membrii comisiei  au 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. 

În toate statele din vecinătatea României şi în peninsula Balcanică 

există comunităţi compacte de etnici români. Evoluţia acestora, precum şi 

situaţia limbii, culturii şi tradiţiilor româneşti este puţin cunoscută în 

România. Televiziunea Română, Radioul Public şi Agenţia Naţională de Presă 

AGERPRES, a unor materiale jurnalistice care să reflecte activităţile pe care 

le desfăşoară sau problemele cu care se confruntă comunităţile româneşti 

din afara hotarelor nu reuşesc să acopere şi acest spaţiu. Popularizarea 

acestora este importantă pentru a le face cunoscute eforturile lor de păstrare 

a identităţii. De aceea este necesară extinderea reţelei de corespondenţi care 

ar reprezenta un pas important pentru a urmări evoluţiile din interiorul 

acestor comunităţi. De asemenea, existenţa unui sector media liber şi 

independent ar reprezenta un indicator esenţial în ceea ce priveşte 

maturitatea democratică a unei societăţi. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problemelor românilor de pretutindeni cu sprijinul 

autorităţilor de resort. 

Dezbaterile cu privire la sesizările şi solicitările primite de comisie, 

precum şi adresele trimise din partea comisiei au constituit următorul punct 

al ordinii de zi. 

  Autoritătea Naţională pentru Cetăţenie a înştiinţat comisia că 

solicitarea doamnei Alina Sliusarenco, de redobândire a cetăţeniei române, 

se află în curs de soluţionare.  

  Un alt punct adus în dezbatere a fost solicitarea deputatului Ninel 

Peia, secretar al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării asupra numărului bolnavilor de diabet I şi II care au fost şi sunt în 

România în perioada 2012, 2013 şi primul semestru al anului 2014, precum 

şi asupra numărului de bolnavi dependenţi de insulină în România. 



  În adresele trimise instituţiilor abilitate, deputatul Ninel Peia solicita 

informaţii cu privire la tratamentul cetăţenilor români insulino-dependenţi 

din afara frontierelor ţării, iar în cazul în care ar beneficia de acest sprijin al 

statului român, solicită informaţii despre desfăşurarea acestui program de 

susţinere. 

  Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea memoriilor şi petitiţiilor cu sprijinul autorităţilor de 

resort. 

 

 

 

                               Joi, 2 octombrie  2014 

 

 Studiu individual 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 


