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Sinteza 
lucrărilor Comisiei din zilele de 18, 19 si 20 februarie 2014 

 
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 18, 19 si 20 februarie 2014 
 

 

La lucrările comisiei din ziua de au participat 14 deputaţi din totalul de 

15 membri: 

 

 

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

vicepreşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (PSD) – vicepreşedinte, Maria Grecea 

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

secretar, Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (neafiliat), Niculina Mocioi 

(PPDD), Constantin – Stelian-Emil Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), 

Ion Stan (PSD), Eugen Tomac  (neafiliat), Elena - Ramona Uioreanu (PNL) 

 

 Au absentat: 

Adrian Mocanu (PSD)  
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Invitaţi: din partea Ministerului Afacerilor Externe, Radu Podgoreanu –

secretar de stat, domnul Dan Iancu – director, iar din partea Ministerului 

Educaţiei Naţionale a participat domnul Eugen Tiberiu Dabu – director.   

 

Marţi, 18 februarie şi Miercuri, 19 februarie 2014 

 

Şedinţele comisiei din zilele de 18 şi 19 februarie 2014 au fost conduse 

de domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  

În deschiderea şedinţelor, domnul deputat Mircea Lubanovici a supus la 

vot ordinea de zi a şedinţelor comisiei.  

Primul punct al ordinii de zi l-a constituit informarea cu privire la 

solicitarea Asociaţiei Naţional-Culturale a Românilor din Regiunea Odesa –

Basarabia de a avea o întrevedere cu membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării.  

Scopul vizitei delegaţiei la Bucureşti este de a propune autorităţilor 

române un plan de acţiune comun, pentru anul 2014, care să vizeze 

conservarea limbii române şi  popularizarea culturii române, precum şi 

elaborarea şi implementarea unei strategii a statului român în sprijinul 

comunităţii istorice a românilor din acest teritoriu.  

Dezbaterile cu privire la sesizările şi solicitările primite de comisie şi 

adresele trimise din partea comisiei l-au constituit următorul punct al ordinii 

de zi. 

Astfel, a fost analizată petiţia domului dr.ing. Ion Cîlea, preşedinte al 

Consiliului Judeţean Vâlcea, cu privire la Proiectul de Lege privind desfiinţarea 

unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea.  

Având în vedere atribuţiile comisiei, conform Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, republicat, petiţia domnului preşedinte Ion Cîlea este de 

competenţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Răspunsul la petiţie a 

fost trimis domnului Ion Cîlea. 
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O altă petiţie a fost cea legată de solicitarea Societăţii Culturale Române 

Dacia din Kazakhstan. Având în vedere activitatea Societăţii Culturale Române 

Dacia din Kazakhstan şi încercările de păstrare şi promovare a identităţii, 

spiritului şi culturii româneşti, membrii comisiei propun ca printr-un 

amendament al comisiei la proiectul de buget pentru anul următor să fie 

alocat un fond în vederea finanţării activităţii Societăţii Culturale Dacia. 

Răspunsul la petiţie a fost trimis societăţii culturale Dacia. 

Referitor la stabilirea obiectivelor, programului şi desemnarea membrilor 

delegaţiei comisiei care urmează a se deplasa în Spania în luna martie a.c , cu 

unanimitate, membrii comisiei au hotărât ca acest punct să fie dezbătut într-o 

şedinţă viitoare. 

Informarea cu privire la Direcţia Generală pentru Românii de 

Pretutindeni din cadrul Institutului Cultural Român a fost următorul punct al 

ordinii de zi. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

Camera Deputaţilor a solicitat Comisiei pentru cultură şi Media din Senatul 

României menţinerea, dezvoltarea şi întărirea Direcţiei Generale pentru 

Românii de Pretutindeni din cadrul Institutului Cultural Român. 

Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

consideră că Direcţia Generală pentru Românii de Pretutindeni, care 

gestionează direct relaţia cu românii din afara graniţelor şi Direcţia Generală 

Reprezentanţe în Străinătate, şi care coordonează activitatea institutelor din 

străinătate, sunt cele două direcţii care îndeplinesc nemijlocit menirea legală a 

Institutului Cultural Român.  

Direcţia Generală pentru Românii de Pretutindeni este foarte importantă 

pentru zonele unde nu există Institute Culturale Româneşti şi acolo unde 

cultura românească ajunge cu dificultate: în Timoc, Basarabia, Transcarpatica 

de Sud, Transcarpatia, respectiv, în comunităţile de muncitori din Spania, 

Italia etc. 
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Dezbaterea cu privire la recensământul din Republica Moldova a fost 

următorul punct dezbătut de membrii comisiei. 

 În 2014, în Republica Moldova va fi organizat un recensământ al 

populaţiei. Cunoscut ca Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, 

acesta are scopul de a aduna şi de a constitui resursele informaţionale 

oportune şi reale privind numărul populaţiei, distribuţia teritorială, 

componenţa acesteia în funcție de gen, vârstă, nivel de instruire, apartenenţa 

etnică şi limbă, statutul ocupaţional, starea civilă, fondul de locuinţe, condiţiile 

de trai şi multe alte caracteristici socio-demografice.  

Pentru prima dată, în Republica Moldova, la Recensământul din 2014 

vor fi colectate informaţii referitore la clădiri şi locuinţe, indiferent de tipul şi 

situaţia ocupării acestora, alte unităţi de locuit, spaţii colective de locuit. 

Rezultatele recensământului populaţiei din Republica Moldova din anul 

2014 vor constitui o parte componentă a totalurilor recensământului mondial, 

runda 2010, desfăşurat în conformitate cu recomandările şi principiile ONU. 

 Dezbaterile cu privire la recensământul din Republica Moldova au avut 

în vedere conştientizarea recenzorilor şi a populaţiei, precum şi metodele de  

informare a publicului. 

Media, Grupuri ale Societăţii Civile, distribuirea de materiale în limba 

română sub formă de broşuri sau cărţi sunt numai o parte din mijloacele 

amintite de membrii comisiei în această privinţă. Membrii comisiei au propus 

totodată ca Ministerul Educaţiei Naţionale să acorde sprijin în editarea 

materialelor de limba română. 

Având în vedere faptul că recesământul se realizează de către Institutul 

Naţional de Statistică, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe aduc în 

atenţia membrilor comisiei faptul că există o legătura strânsă între Institutul 

Naţional de Statistică din România şi Biroul de Statistică din Republica 

Moldova.    

În privinţa chestionarelor acestea sunt elaborate în conformitate cu 

normele specifice internaţionale, costurile fiind suportate de Republica 
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Moldova. De asemenea, s-a precizat că din asistenţa tehnică la recensământul 

din Republica Moldova vor face parte şi organizaţii internaţionale. Comitetul 

tehnic consultativ internaţional are rolul de a veghea ca procedurile atestate la 

nivel internaţional să fie respectate.  

Acurateţea în formularul de recensământ a fost un alt subiect atins în 

cadrul dezbaterilor.                                                                       

Următorul punct al ordinii de zi l-a reprezentat cererea domnului Romeo 

Crîşmaru, preşedintele Asociaţiei Forum pentru Cultura şi Identitate. 

Deţinător al unui portal românesc care se adresează românilor de 

pretutindeni, intitulat „Jurnal Românesc”, solicită informaţii despre lucrările 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

Având în vedere că sintezele sunt publice, membrii comisiei nu văd un 

impediment în preluarea informaţiilor şi dezbaterilor din cadrul şedinţelor, 

pentru a fi mediatizate şi transmise prin diferite mijloace. 

„Noi în Spania”,  săptămânal al românilor din Spania, aduce în atenţia 

românilor reducerea taxelor consulare.  

Membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării şi deputat pentru diaspora în Colegiul I – Europa de Vest, Aurelian Mihai a 

realizat la sfârşitul anului trecut, în luna noiembrie, o vizită de lucru în Spania. 

În cadrul vizitei sale, deputatul Aurelian Mihai a promovat iniţiativa legislativă 

de modificare a Legii 198/2008, privind serviciile consulare pentru care se 

percep taxe şi nivelul taxelor consulare în misiunile diplomatice şi oficiile 

consulare ale României din străinătate. 

Familiarizat cu traiul din străinătate şi cunoscând situaţia grea a celor 

aflaţi departe de casă a propus prin iniţiativa sa legislativă reducerea mai 

multor taxe consulare. 

Proiectul adus în dezbatere în şedinta Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării,  în data de 20 noiembrie 2013, a primit aviz 

favorabil. 

Proiectul va mai trece pentru aviz şi la alte comisii parlamentare, 

urmând a fi discutat ulterior în plenul Camerei Deputaţilor. 
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Prin bilanţul prezentat de către deputatul Aurelian Mihai, aflat la primul 

său mandat parlamentar demonstrează faptul că prioritare rămân  

preocupările privitoare la interesele românilor din diasporă. 

 

 

 

Joi,  20 februarie 2014 

 

 

Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 
Mircea Lubanovici 


