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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 4, 5 şi 6 martie 2014 
 

 
 

 

La lucrările comisiei din ziua de 4 martie 2014 au participat                      

12 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),  

 

 Au absentat: 

Adrian Mocanu (PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona 

Uioreanu (PNL) 
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Şedinţele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării au avut pe ordinea de zi audierea domnului Bogdan-Dragoş-Aureliu 

Marian-Stanoevici, pentru funcţia de ministru delegat pentru românii de 

pretutindeni (împreună cu Comisia românilor de pretutindeni din Senat). 

La audierea domnului Bogdan Stanoevici, au participat din partea 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 12 (din 15) 

membri. 

Deputaţii şi senatorii Comisiilor au ridicat o problematică variată 

referitoare la mandatul domnului Bogdan Stanoevici, ce a vizat în principal 

interesul privind îmbunătăţirea serviciilor consulare în beneficiul românilor de 

pretutindeni, îmbunătăţirea imaginii României în afara graniţelor ţării, 

reducerea taxelor consulare şi relaţia cu Republica Moldova. 

 Problemele ridicate de membrii Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării au adus în atenţie comunităţile de români din 

diaspora, Congresul Românilor de Pretutindeni şi comunităţile istorice de 

români din vecinătatea României.  

Domnul Bogdan Stanoevici a asigurat că facilitarea accesului la limba 

română pentru comunităţile de români va fi o prioritate a mandatului său de 

ministru pentru care îşi propune o mai strânsă colaborare cu Ministerul 

Educaţiei şi Ministerul Culturii. De asemenea, acesta a precizat că îşi 

propune să menţină un contact permanent cu cele 2 Comisii pentru diaspora 

din Parlament.    

Alte priorităţi menţionate de domnul Bogdan Stanoevici în cadrul 

audierii au fost: dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale, 

lingvistice şi religioase a românilor din afara graniţelor ţări, problemele 

legate de strategia dezvoltării relaţiilor dintre instituţiile statului român 

(Guvern şi Parlament) şi comunităţile de români din afara graniţelor ţării, 

susţinerea procesului de integrare a românilor din afara graniţelor ţării şi 

găsirea unor soluţii pentru integrarea copiilor românilor care se întorc în 

ţară, apropierea românilor din afara graniţelor ţării faţă de familiile din ţară 
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şi, nu în ultimul rând, îmbunătăţirea imaginii României în afara graniţelor 

ţării. 

În urma audierii, cele 2 Comisii au acordat votul de încredere domnului 

Stanoevici,  cu 13 voturi pentru şi 6  împotrivă. 

 

         Şedinţele comisiei au continuat cu dezbaterea asupra propunerii 

legislative privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către 

alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa  în străinătate (Pl x 107/2014) –

Iniţiatori: deputaţii independenţi Eugen Tomac, Valerian Vreme, Mihaela 

Stoica şi Clement Negruţ. 

      Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

legal privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot la alegerile 

pentru Camera Deputaţilor şi Senat, alegerile pentru Preşedintele României 

şi alegerile pentru Parlamentul European, de către alegătorii români care au 

domiciliul sau reşedinţa în străinătate. 

 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. 1197 din 29 octombrie 2013, 

precum şi punctul de vedere al Guvernului care nu susţine adoptarea acestei 

iniţiative legislative. 

Cu unanimitate de voturi membri comisiei au hotărât continuarea 

dezbaterilor asupra propunerii legislative menţionate mai sus în următoarea 

şedinţă. 

Solicitarea Organizaţiei Studenţilor Basarabeni din Bucureşti cu privire 

la Festivalul „Zilele Basarabiei” la Bucureşti, 2014, ediţia a VII-a 96 de ani de 

la Unire, a constituit următorul punct al ordinii de zi.  

Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Bucureşti este o organizaţie 

non-guvernamentală care are ca scop educarea tinerilor basarabeni aflaţi la 

studii în România în spirit naţional, democratic şi pre-european. 
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Pe 27 martie 2014 se împlinesc 96 de ani de la Unirea Basarabiei cu 

România – marele vis al românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Pentru 

a consemna această dată importantă pentru toţi românii, Organizaţia 

Studenţilor Basarabeni din Bucureşti desfăşoară între 27-30 martie, cea de-a 

VII ediţie a Festivalului „Zilele Basarabiei la Bucureşti”. 

Organizaţia Studenţilor Basarabeni solicită sprijinul „Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării” pentru desfăşurarea 

Festivalului „Zilele Basarabiei” 2014.  

Dezbaterile au continuat cu petiţia domnului Viorel Dolha, preşedintele 

Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România. 

Petiţia aduce în atenţie situaţia etnicilor români din Serbia de răsărit. 

În Serbia de Răsărit studiul limbii române în şcolile primare şi gimnaziale nu 

a fost posibil până în anul 2013.  Proveniţi din regiunea Serbiei Centrale şi 

de Răsărit, membrii asociaţiei semnalează faptul că nu au avut posibilitatea 

de a urma învăţământul pre-universitar în limba maternă (română) în ţara 

lor de origine (Serbia). Studiul în limba maternă fiind posibil numai la nivel 

universitar, prin sprijinul oferit de România, prin burse de studiu în România.  

  Alte probleme semnalate în petiţie de Asociaţia Generală a 

Învăţătorilor din România s-au referit la dreptul la învăţământ şi serviciu 

religios în limba română precum şi situaţia din judeţele Branicevo, 

Pomoravski, Podunavski şi regiunea Belgrad. 

Domnul Ovidiu Alexandru Raeţchi, membru al comisiei şi deputat în 

Colegiul 4 Diaspora, aduce în atenţia membrilor comisiei solicitarea 

cetăţenilor români din Israel. Aceştia îşi exprimă dorinţa de a-l invita pe 

domnul Sergiu Klein, producător de programe comunitare de televiziune din 

Israel. Dezbaterile îşi propun găsirea mijloacelor de facilitare a accesului la 

mass-media în limba română prin sprijinirea realizării unui program de 

televiziune în limba maternă.   
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        Cu unanimitate de voturi membrii comisiei au hotărât invitarea 

domnului Sergiu Klein la o şedinţă viitoare.  

 

La lucrările comisiei din ziua de 5 martie 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) şi Elena - Ramona 

Uioreanu (PNL) 

 

 Au absentat: 

Adrian Mocanu (PSD)  

 

 

 

Joi,  6 martie 2014 

 

Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor. 

 

 

 

PREŞEDINTE 
Mircea Lubanovici 


