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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 25 şi 26 februarie 2014 
 

 

La lucrările comisiei din zilele de 25 şi 26 februarie 2014 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: domnul deputat Marocico Ion, membru al Grupului 

Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, deputat - Uniunea Ucrainenilor din 

România şi secretar al Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina,  

Excelenţa Sa domnul Dan Ben-Eliezer, Ambasador Extraordinar şi 

Plenipotenţiar al Statului Israel la Bucureşti şi domnul Yoel Razvozov, 

preşedintele Comisiei pentru absorbţia imigranţilor şi diasporă din Parlamentul 

Statului Israelian 

 

 

Marţi, 25 februarie şi Miercuri, 26 februarie 2014  

 

Şedinţele comisiei din zilele de 25 şi 26 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.  

În contextul evoluţiei actuale a evenimentelor din Ucraina, pe ordinea de 

zi a şedinţelor Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

s-a aflat situaţia comunităţilor de români din Ucraina. La şedinţă, în calitate de 

invitat, a participat domnul Marocico Ion, membru al Grupului Parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale, deputat - Uniunea Ucrainenilor din România şi secretar 

al Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina. 

Informarea deputatului Ion Morocico aduce în atenţia membrilor 

comisiei faptul că până în prezent în urma evenimentelor din Ucraina nu sunt 

victime sau răniţi din minoritatea română, iar în prezent minoritatea română 

din Ucraina poate să se exprime în limba română, să îşi folosească cultura, 

tradițiile şi obiceiurile lor. 

Legea minorităţilor naţionale, problema învăţământului în limba română, 

şi a şcolilor şi universităţilor în limba ucraineană au fost alte probleme aduse 

în dezbatere.  
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Informările repetate ale domnului Viorel Dolha, președintele Asociației 

Generale a Învăţătorilor din România cu privire la situația etnicilor români din 

Serbia, l-au determinat pe deputatul Mircea Dolha, vicepreședinte al Comisiei 

să îl invite pe domnul Viorel Dolha la o viitoare ședință. Totodată, deputatul 

Mircea Dolha a propus membrilor comisiei premierea celor care militează 

pentru drepturile comunităţilor de români din afara României.    

Inţiată de membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor ţării, propunerea legislativă pentru stimularea înfiinţării 

microîntreprinderilor de către cetățenii români cu rezidenţa într-o ţară străină, 

care îşi restabilesc rezidenţa pe teritoriul României şi înaintată la Senatul 

României în 16 decembrie 2013, a fost adus în atenție de doamna deputat 

Maria Grecea, vicepreședinte al Comisiei. Prezenta inițiativa a primit aviz 

favorabil din partea Consiliului Legislativ. 

În cadrul întrevederii membrilor Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării cu domnul Yoel Razvozov, preşedintele Comisiei 

pentru absorbţia imigranţilor şi diasporă din Parlamentul Statului Israel şi 

Excelenţa Sa domnul Dan Ben-Eliezer, Ambasador Extraordinar şi 

Plenipotenţiar al Statului Israel la Bucureşti, printre principalele teme abordate 

au vizat iniţierea statutului românilor de pretutindeni, întărirea relaţiilor de 

cooperare dintre Parlamentul României şi Knesset, precum şi o mai bună 

cunoaştere a organizaţiilor şi asociaţiilor israelienilor originari din România. 

În deschidere, domnul preşedinte Mircea Lubanovici a menţionat faptul 

că „în ultimii ani, contactele bilaterale au cuprins un număr semnificativ de 

vizite la nivel înalt şi pe fondul relaţiei existente se doreşte intensificarea 

dialogului interparlamentar, într-un efort comun de dezvoltare a relaţiilor 

bilaterale în toate domeniile de activitate. 

Considerăm Israelul ca fiind un partener-cheie în Orientul Mijlociu şi am 

pledat întotdeauna pentru aprofundarea relaţiilor dintre Israel şi Uniunea 

Europeană.  

Nu trebuie să uităm că principalul factor ce contribuie la succesul 

colaborării dintre ţările noastre constă în oamenii pe care îi reprezentăm în 
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Parlament. Legătura umană a fundamentat relaţiile bilaterale dintre România 

şi Israel şi asigură şi în prezent baza dialogului nostru.  

Considerăm că întrevederea extinde posibilităţile de conlucrare între cele 

două state prin realizarea unor proiecte în parteneriat. Urmărim aşadar să 

iniţiem o serie de dezbateri cu privire realizarea Statutului românilor de 

pretutindeni – în acest domeniu, Israelul este un adevărat exemplu de bune 

practici. Statutul evreilor de pretutindeni trebuie să fie un model profesionist 

pentru noi prin modalitatea eficientă de sprijinire a cetăţenilor săi. În cazul 

României, de acest Statut vor putea beneficia aproape 10 milioane de români 

din diasporă.” 

În continuarea alocuţiunii sale, deputatul Mircea Lubanovici preciza:          

”Un astfel de mesaj de susţinere a celor care trăiesc în afara graniţelor ţării 

este necesar şi se impune în acest context globalizat în care legăturile cu 

patria-mamă reprezintă un element definitoriu al identităţii. 

De asemenea, Comisia are în vedere întărirea relaţiilor de cooperare 

dintre Parlamentul României şi Knesset – colaborarea dintre cele două 

instituţii se bazează pe viziuni comune, ambele părţi recunoscând importanţa 

cooperării la nivel economic, ştiinţific şi cultural. 

Aprofundarea dialogului cu reprezentanţii Knesset pe probleme de 

emigrare este un alt subiect de interes pe agenda Comisiei care şi-a  exprimat 

disponibilitatea de aprofundare a dialogului la nivelul conducerii celor două 

foruri legislative,al comisiilor permanente precum şi a grupurilor parlamentare 

de prietenie. 

Nu în ultimul rând, Comisia vizează o mai bună cunoaştere a 

organizaţiilor şi asociaţiilor israelienilor originari din România şi dezvoltarea 

unor programe comune ce vor permite îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare 

dintre cele două state, în condiţiile în care în Israel trăiesc aproximativ 

500.000 de israelieni de origine română. 

În cadrul întâlnirii, preşedintele Comisiei pentru Absorbţia Imigranţilor şi 

Diasporă, domnul Yoel Razvozov a mulţumit Guvernului României şi 

Parlamentului pentru sprijinul acordat comunităţilor evreieşti.  
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De asemenea, domnia sa a făcut referiri la cooperarea strânsă la nivel 

parlamentar dintre România şi Israel, menţionând că prezenţa în Israel a unui 

număr impresionant al evreilor originari din România este un factor adiţional 

care contribuie la consolidarea acestei relaţii. 

Domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a subliniat necesitatea unei 

colaborări strânse cu Comisia pentru absorbţia imigranţilor şi diasporă din 

Parlamentul Statului Israel şi crearea unei echipe tehnice mixte din partea 

ambelor comisii în vederea iniţierii statutului românilor de pretutindeni.  

De asemenea, deputatul Mircea Dolha a adus în atenţie deschiderea 

unor Camere de Comerţ Israeliano-Române în mai multe judeţe din ţară şi a 

menţionat necesitatea facilitării accesului israelienilor la bazele balneo-

climaterice din România.  

Deputatul Ninel Peia, secretar al Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării, a adus în dezbatere protejarea diasporei române, 

înfiinţarea unui forum de investiţii pentru oamenii de afaceri români şi străini 

fiind un punct de plecare în dezvoltarea relaţiilor bilaterale.  

Alt punct adus în atenţie de deputatul Ninel Peia a fost înfiinţarea unui 

program de schimb între copiii din România şi copiii israelieni de origine 

română.  

În ceea ce priveşte sectorul industrial, deputatul Mihai Deaconu, 

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

aduce în atenţie două platforme industriale de importanţă majoră pentru 

celelalte state: Dacia Renault de unde pleacă anual peste 300.000 de 

autoturisme şi Fabrica de Combustibil Nuclear din Mioveni-Argeş, iar în 

prezent, se prefigurează o a treia platformă de importanţă majoră în care cei 

interesaţi vor putea investi. 

În intervenţia sa, deputatul Mihai Aurelian punctează stabilirea în Israel 

a unui număr mare de cetăţeni evrei de origine română. Dovada o reprezintă 

judeţele Satul-Mare şi Sighetul-Marmaţiei unde numărul cetăţenilor evrei de 
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origine română este în prezent nesemnificativ, aceasta constituindu-se într-o 

pierdere importantă pentru statul nostru.   

Referitor la denumirea Comisiei pentru absorbţia imigranţilor şi diasporă 

din Parlamentul Statului Israel, deputatul Aurelian Mihai preconizează în viitor 

constituirea unei astfel de comisii având în vedere numărul mare de cetăţeni 

români în diasporă, dar pentru aceasta este nevoie de un plan de repatriere 

pe măsură, model fiind Statul Israel.  

 În privinţa posibilităţilor de cooperare între cele două comisii, Excelenţa 

Sa domnul Dan Ben-Eliezer, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al 

Statului Israel la Bucureşti şi-a exprimat deplina susţinere, iar în legătură cu 

subiecte specifice precum cele economice şi de educaţie a precizat că se caută 

în prezent formulele cele mai potrivite, acestea aflându-se pe agenda de lucru 

a celor două guverne. 

 

 

 

Joi,  27 februarie 2014 

 

Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 
Mircea Lubanovici 


