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lucrărilor Comisiei din zilele de 20 şi 22 octombrie 2015 

 
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 20 şi 22 octombrie 2015 

 
 

      La lucrările comisiei din ziua de 20 octombrie 2015 au participat             
18 deputaţi din totalul de 19 membri: 
 
      Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Gabriel-Valentin Boboc – 
vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – vicepreşedinte, Mircea Dolha 
(PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (DP) – secretar, Sorin Teju (PC-PLR) – 
secretar, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria 
Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Constantin-
Stelian-Emil Moţ (PSD), Niculina Mocioi (PNL), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL),   
Ninel Peia (PSD), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona 
Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

      Adrian Mocanu (PSD)  
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Invitat: Pietro Pavoni – ministru consilier în cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe 

 

Marţi, 20 octombrie 2015 

 

      Şedinţa comună a Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării şi a Comisiei pentru politică externă din ziua de 20 octombrie 

2015 a fost condusă de doamna deputat Natalia Intotero, vicepreşedinte al 

Comisiei pentru politică externă. 

 Şedinţa comună a avut pe ordinea de zi dezbaterea Propunerii legislative 

privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate (Pl x 

301/2015), Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării fiind 

sesizată pe fond împreună cu Comisia pentru politică externă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

legal pentru înfiinţarea unor Centre Comunitare Româneşti în străinătate, în 

scopul promovării culturii, istoriei, tradiţiilor româneşti, precum şi în scopul 

păstrării identităţii lingvistice şi întăririi coeziunii în comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării.  

         În deschiderea şedinţei comune, doamna Natalia Intotero, vicepreşedinte 

al Comisiei pentru politică externă, a prezentat pe scurt iniţiativa legislativă 

dând cuvântul domnului Pietro Pavoni, ministru consilier în cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe. 

      Domnul Pietro Pavoni a prezentat punctul de vedere al Guvernului care nu 

susţine iniţiativa legislativă, motivând că o parte din activităţile propuse de 

actualul proiect se regăsesc în planul de activitate al Departamentului Politici 

pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni (DPRRP), cât şi al Institutului Limbii 

Române, motiv pentru care Ministerul Afacerilor Externe nu vede utilitatea 

înfiinţării acestor centre. De asemenea, a fost menţionat faptul că proiectul 

actual prezintă deficienţe de ordin tehnic şi logistic.  

      Un alt aspect semnalat de domnul Pietro Pavoni a fost legat de numărul  

centrelor, care nu poate fi apreciat, având în vedere că foarte mulţi dintre 

români nu sunt înregistraţi la misiunile diplomatice ale României în străinătate. 



      În expunerea sa, iniţiatorul proiectului, deputatul Ovidiu Raeţchi a 

menţionat că acest proiect este unul pe care l-a făcut în calitate de parlamentar 

de Diaspora care a fost în comunităţile de români, cunoscând nevoile românilor 

din afara graniţelor ţării, care în prezent nu sunt acoperite legislativ.  

      Deputatul Raeţchi a reclamat ca problemă întâlnită atât în cadrul marilor 

comunităţi de români, cât şi în comunităţile mai mici, lipsa unor sedii pentru 

desfăşurarea activităţilor specifice, situaţie determinată şi de mecanismul de 

finanţare actual care are un caracter partizan, prin asociaţii. Acesta este unul 

dintre motivele pentru care iniţiatorul propune crearea unui mecanism legitim 

prin care resursele să poată fi distribuite astfel încât de acestea să poată 

beneficia întreaga comunitate, mecanism care să aibă capacitatea de a ajuta 

efectiv comunităţile măcar cu un sediu şi cu un cont unde să poată fi sprijinite 

proiectele stabilite în cadrul comunităţilor. 

      Potrivit iniţiatorilor, Centrele Comunitare vor juca rolul de garant al 

reprezentativităţii şi al coeziunii comunitare, fiind totodată un organism legitim 

prin care statul român va putea sprijini comunităţile din Diaspora. Rolul 

instituţional al acestor organisme va fi acela de structură de legătură între 

autorităţile române şi grupurile organizate de românii din Diaspora. Finanţarea 

acestor centre urmând a fi asigurată de statul român, dar şi prin alte surse, 

cum ar fi donaţiile sau sponsorizările, banii fiind acordaţi pe bază de proiecte.  

     În intervenţia sa, deputatul Aurelian Mihai a menţionat faptul că ceea ce 

întreprinde în prezent statul român este insuficient şi a susţinut importanţa 

înfiinţării Centrelor Comunitare, atrăgând atenţia asupra faptului că MAE nu are 

o reţea consulară care să acopere prezenţa românească în afara graniţelor ţării.  

   Potrivit propunerii legislative, statul român va asigura înfiinţarea Centrelor 

Comunitare Româneşti în fiecare stat în care sunt înregistraţi la misiunile 

diplomatice ale României cel puţin 5.000 de cetăţeni români, la solicitarea 

membrilor comunităţilor de români adresată DPRRP din cadrul MAE, solicitare 

care trebuie să fie semnată de cel puţin o treime din cetăţenii înregistraţi la 

misiunea diplomatică a României din statul din care se face cererea. 

      Doamna deputat Roberta Anastase, membru al Comisiei pentru politică 

externă a propus ca Guvernul să aducă amendamente, să modifice textul acolo 

unde consideră că este necesar sau să transmită puncte e corijare aplicate şi 



astfel să se găsească o variantă de compromis, pentru ca propunerea legislativă 

să fie uşor de realizat şi să poată fi susţinută. 

      Deputatul Ovidiu Ganţ, membru al Comisiei pentru politică externă a 

menţionat că este de acord cu adoptarea iniţiativei legislative, cu atât mai mult 

cu cât nu poate fi negată o realitate, dar că iniţiatorul trebuie să se confrunte 

cu realitatea bugetară şi în acest sens este necesar să se realizeze un plan care 

să urmărească înfiinţarea treptată, pe ani, a centrelor comunitare. Ca exemplu, 

Deputatul Ovidiu Ganţ propune  constituirea iniţial, în anul 2016, a 5 centre, 

pentru ca astfel să poată fi alocaţi bani la Buget. 

    Deputatul Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, a menţionat faptul că în ultimii ani prin MAE şi 

DPRRP s-au făcut mai multe investiţii, dar de multe ori au fost investiţii 

ineficiente. După cum a mai menţionat deputatul Lubanovici, acest proiect vine 

în sprijinul îmbunătăţirii modalităţilor de alocare a fondurilor, oferind un cadru 

legislativ prin care să se poată aproba la începutul fiecărui an bugetul pentru 

anumite proiecte şi obiective de interes pentru românii din afara graniţelor ţării. 

     În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi a Comisiei 

pentru politică externă, au hotărât continuarea dezbaterilor pentru săptămâna 

viitoare, dezbateri la care să fie invitat şi domnul Angel Tîlvăr, ministru delegat 

pentru relaţiile cu românii de peste hotare. 

     Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a 

continuat cu discuţii pe marginea subiectelor de actualitate şi a evenimentelor 

desfăşurate în comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

      Deputatul Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei, a făcut o scurtă 

prezentare a evenimentului “Românii de Pretutindeni” organizat de DPRRP, un 

for de discuţie privind relaţia dintre România şi românii de peste hotare în 

contextul globalizării şi integrării europene. Evenimentul aflat la cea de-a doua 

ediţie a început seria de întâlniri dedicate temei “Educaţie şi Identitate” în care 

urmează a fi dezbătut rolul pe care îl pot avea tinerii bursieri ai statului român 

care provin din comunităţile istorice în susţinerea specificului românesc şi a 

legăturii cu România şi comunitatea românilor de pretutindeni. Dezbaterile 

primei întâlniri, organizată în parteneriat cu Societatea de Cultură Macedo-

Română, au fost dedicate românităţii sud-dunărene. 



        La acest eveniment a cărui gazdă a fost domnul Angel Tîlvăr, ministru 

delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare, au participat în calitate de 

invitaţi deputatul Mircea Lubanovici - preşedintele Comisiei pentru românii din 

afara graniţelor, deputatul Rodica Nassar - vicepreşedinte al Camerei 

Deputaţilor,  Sandra Pralong - consilier de Stat la Administraţia Prezidenţială, 

Ion Caramitru - preşedinte al Societăţii de Cultură Macedo-Române, Viorel 

Stănilă - fost ambasador al României în Albania, Sorin Cîmpeanu - ministrul 

Educaţiei, Remus Pricopie - rector al SNSPA, fost ministru al Educaţiei, precum 

şi diplomaţi. Comunităţile române sud-dunărene au fost reprezentate de foşti şi 

actuali bursieri ai statului român, persoane recunoscute prin activitatea depusă 

în direcţia susţinerii identităţii româneşti în ţările de origine.  

       În cadrul colocviului, deputatul Mircea Lubanovici, a atras atenţia asupra 

riscului pierderii deprinderii de a folosi limba maternă după două-trei generaţii, 

a vorbit despre eforturile imense pe care le fac românii din diaspora pentru a 

reuşi să păstreze folosirea limbii române, sprijinindu-se în acest sens pe familii 

şi biserică, context în care a propus realizarea unor manuale de limba română 

adaptate nevoilor din comunităţi. 

       Reprezentanţii comunităţilor sud-dunărene au subliniat necesitatea 

îmbunătăţirii cadrului existent, aceştia propunând implicarea asociaţiilor 

constituite la nivelul comunităţii în procesul de selectare a studenţilor bursieri.  

       Necesitatea introducerii unor cursuri de cultură şi civilizaţie românească 

pentru bursieri, precum şi crearea unor programe care să aibă în vedere 

activitatea lor educativă extra-curriculară, în timpul studiilor efectuate în 

România, au fost alte subiecte aduse în discuţie de vorbitorii sud-dunăreni. 

      Şedinţa Comisiei a continuat cu prezentarea invitaţiei doamnei deputat Ana 

Birchall, preşedintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor.  

       Astfel, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie a.c., la invitaţia doamnei 

deputat Ana Birchall, va avea loc vizita în România a unei delegaţii a Comisiei 

comune pentru afaceri Europene din Parlamentul Irlandei, conduse de domnul 

Dominic Hannigan, preşedintele comisiei. 

       Vizita îşi propune dezvoltarea cooperării interparlamentare prin strângerea 

relaţiilor comisiei cu comisiile omoloage din parlamentele naţionale din celelalte 

state membre ale Uniunii Europene. 



      La propunerea părţii irlandeze, în proiectul de program al vizitei a fost 

inclusă şi o întrevedere cu membrii Comisiei pentru comuniţăţile de români din 

afara graniţelor ţării, în ziua de luni, 2 noiembrie a.c. 

      Alte informări au fost legate de consulatele itinerante din Cuenca şi cel de 

la Centrul Social Arrabal din Teruel (Spania). Astfel, în data de 24 octombrie 

a.c, Consulatul României la Ciudad Real organizează un consulat itinerant în 

oraşul Cuenca, iar în perioada 30 - 31 octombrie a.c. Consulatul României la 

Zaragoza organizează un consulat itinerant la Centrul Social Arrabal, din Teruel. 

         Răspunsul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) cu privire la situaţia 

reclamată de petenta Cobelea Ana a fost un alt punct al ordinii de zi. 

      Prin adresa transmisă Comisiei, ANC aduce la cunoştinţă faptul că pentru o 

mai bună organizare a activităţii de preluare şi depunere a cererilor privind 

cetăţenia română, la sediul central a fost instalat un sistem de ticketing care 

funcţionează în zilele de lucru cu publicul. Această măsură urmează a fi 

implementată şi la birourile teritoriale ale ANC, după testarea eficienţei 

sistemului la nivel central. 

 

 

 

Joi, 22 octombrie 2015 

 

Studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 

   


