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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 20, 21, 22 şi 23 mai 2013. 

  

 

La lucrări au participat 13 deputaţi din totalul de 13 membri: 

Eugen Tomac - preşedinte (PDL), Mircea Dolha - vicepreşedinte (PNL) 

Maria Grecea – vicepreşedinte (PPDD), Gheorghe Roman – vicepreşedinte 

(PSD),  Aurelian Mihai (PPDD) – secretar, Ninel Peia - secretar (PSD) 

Octavian Bot (PNL), Ovidiu-Cristian-Iane (PSD), Mircea Lubanovici (PDL),  

Constantin – Stelian-Emil-Mot (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion 

Stan (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Elena- Ramona Uioreanu 

(PNL). 
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Luni,  20 mai 2013 

 

În deschiderea şedinţei din data de 20 mai 2013, domnul deputat 

Eugen Tomac a făcut o scurtă prezentare a situaţiei presei de limbă 

română de peste hotare, relevând dificultăţile cu care se confruntă 

jurnaliştii, dar şi reprezentanţii comunităţilor româneşti, cu precădere în 

Ucraina şi Ungaria.  În acest context, Eugen Tomac a propus realizarea cu 

regularitate, de către 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.  

„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 nu reuşesc să acopere şi acest spaţiu. Iată de ce este 

necesară extinderea reţelei de corespondenţi pentru a urmări evoluţiile din 

interiorul acestor comunităţi. Este esenţial să popularizăm existenţa 

acestora şi să facem cunoscute eforturile lor de păstrare a identităţii. Nu 

putem neglija aceşti oameni. Ei trebuie aduşi în prim-planul realităţii 

româneşti. Existenţa unui sector media liber şi independent reprezintă un 

indicator esenţial în ceea ce priveşte maturitatea democratică a unei 

societăţi”, a menţionat domnul deputat Eugen Tomac în alocuţiunea sa. 

       Pentru a rezolva această problemă, s-a propus desfăşurarea unei 

şedinţe cu participarea directorilor celor trei instituţii de presă publice, 

precum şi a reprezentanţilor CNA, pentru a le prezenta şi argumenta 

punctul de vedere al membrilor comisiei pe maginea acestui subiect. 
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Marţi,  21 mai 2013 

 

Posibila prelungire a restricţiilor privind accesul cetăţenilor români şi 

bulgari pe piaţa forţei de muncă, a determinat reprezentanţii Comisiei de 

Afaceri Interne din Camera Comunelor a Regatului Unit al Marii Britanii şi al 

Irlandei de Nord să aibă o întrevedere cu membrii Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării, membrii Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială din Parlamentul României. 

Comunitatea românească din Marea Britanie este compusă dintr-un 

segment al emigraţiei vechi (postbelice) şi un grup mult mai mare de 

emigraţie „nouă”, români sosiţi în Marea Britanie după anul 1990, în special 

începând cu anul 2007, odată cu eliminarea regimului de vize. Acest grup 

este alcătuit dintr-o populaţie de vârstă preponderent tânără şi medie şi 

include o proporţie mai ridicată de persoane cu nivel înalt de 

educaţie/calificare decât media populaţiei din Marea Britanie şi a populaţiei 

din România. 

După 1 ianuarie 2007 emigraţia românească către Marea Britanie s-a 

constituit, în principal, din persoane cu calificări de nivel mediu care şi-au 

exercitat dreptul de şedere pentru a lucra în Marea Britanie. Din cauza 

restricţiilor pe piaţa muncii, un număr important dintre acestea au statut 

de self-employed. Acestora li se adaugă un număr în creştere de studenţi 

care urmează cursurile universităţilor britanice, atraşi de calitatea 

programelor de învăţământ din Marea Britanie.  

După cum a afirmat domnul Keith Vaz, preşedintele Comisiei pentru 

afaceri interne din cadrul Camerei Comunelor din Marea Britanie „problema 

migraţiei este una arzătoare în Europa. Marea Britanie este o ţară tolerantă 

care acceptă oamenii de diferite origini etnice şi diferite religii, putem 
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gestiona această problemă a migraţiei cu respectarea nevoilor cetăţenilor 

noştri". 

Potrivit Tratatului de aderare al României la Uniunea Europeană, 

vechile state membre pot restricţiona accesul lucrătorilor români pe piaţa 

muncii pentru o perioadă care nu poate depăşi şapte ani de la data 

aderării. Restricţiile sunt aplicate potrivit schemei „2+3+2”, la sfârşitul 

anului 2011 încheindu-se cea de a doua etapă a măsurilor tranzitorii 

prevăzute de Tratatul de Aderare. Potrivit acestui Act, statele membre pot 

menţine restricţiile pe piaţa muncii şi pentru ultimii doi ani, după 

notificarea Comisiei Europene, în cazul în care pe piaţa forţei de muncă din 

acele state se produc sau există riscul să se producă perturbări grave. 

Pentru cetăţenii români, restricţiile pe piaţa muncii vor fi eliminate cel 

târziu la 31 decembrie 2013. 

Contextul economic defavorabil (recesiunea declanşată în anul 2008) 

şi efectele sale asupra pieţei muncii au condus la continuarea măsurilor 

tranzitorii pentru lucrătorii români şi bulgari după sfârşitul anului 2011. 

Întârzierea relansării creşterii economice, nivelul ridicat al şomajului şi 

probleme de politică internă au condus la prelungirea restricţiilor până pe 

data de 31 decembrie 2013.  

Restricţionarea accesului lucrătorilor români pe piaţa muncii 

constituie principala nemulţumire în rândul comunităţii româneşti din Marea 

Britanie. 

Deputatul Mircea Dolha, vicepreşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării, în alocuţiunea sa, a 

acordat o atenţie deosebită nu numai restricţionării accesului lucrătorilor 

români pe piaţa muncii, ci şi asupra potenţialelor efecte negative ale 

campaniei de presă britanice duse împotriva liberalizării complete a pieţei 

forţei de muncă, dar în principal asupra imaginii cetăţenilor români aflaţi în 

Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. 
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Mircea Dolha a făcut referire la specialiştii români şi muncitorii 

calificaţi şi necalificaţi care au adus un plus Regatului Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord între anii 2007-2012, în ciuda crizei economice. Potrivit  

deputatului, cetăţenii români din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei 

de Nord sunt responsabili, harnici, capabili de a colabora, integrându-se 

rapid în comunitatea britanică. 

Alocuţiunea deputatului Mircea Dolha este întărită de alocuţiunea 

domnului deputat Aurelian Mihai, membru al Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării. 

„Campania mediatică împotriva cetăţenilor români deranjează. 

Teama afluxului cetăţenilor români după ridicarea restricţiilor se observă în 

presa britanică. Cred că am demonstrat că ştim să ne integrăm. Românii 

din Europa de Vest sunt foarte serioşi. Copiii pe care îi avem acolo, mai 

mult de 50% învaţă limba statului în care se află. Ne dorim să ia finalitate 

această campanie împotriva noastră”, a menţionat deputatul Aurelian 

Mihai.  

Întrebat de domnul James Clappison referitor la cetăţenii care vor să 

lucreze în Marea Britanie, deputatul Aurelian Mihai a spus: „vorbind de anul 

2013, exodul românilor nu mai este atât de important cum era acum 11-12 

ani. Dacă un tânăr alege să plece din România, alege o ţară stabilă din 

punct de vedere economic. O ţară dezvoltată, în care şomajul este redus. 

Dacă persoana are peste 35 de ani, neavând pe nimeni în Marea Britanie 

sau ţara pe care o alege, este foarte greu. Statele preferate pentru a lucra 

sunt mai degrabă Italia, Spania şi poate Portugalia. Numărul populaţiei 

României este în scădere. Foarte mulţi sunt plecaţi în Italia, Spania. 

Numărul celor care ar dori să plece spre Marea Britanie este mic. Cu toate 

acestea, Marea Britanie este o ţară care creşte economic. Fondurile 

europene vor motiva mulţi români să-şi deschidă afaceri acolo. Totuşi, 

românii, dacă ar avea posibilităţi economice, s-ar întoarce în ţară. Dacă 
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facem un procentaj, 8 din 10 români au plecat cu dorinţa de a reveni în 

ţară. Trebuie să facem eforturi pentru cetăţenii care vor să se repatrieze”.  

Senatorul Viorel-Riceard Badea, vicepreşedintele Comisiei românilor 

de pretutindeni din cadrul Senatului, a adus în atenţie o altă latură a 

problemei. „Noi, românii ar trebui să ne temem pentru că România pierde 

specialişti. Din experienţa anterioară, pot să afirm că absolut nimănui din 

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord nu ar trebui să-i fie frică de 

români. Românii sunt oameni harnici, care se integrează rapid”.  

Totodată, senatorul Viorel Riceard Badea a ridicat problema legată de 

termenele de procesare actuale a actelor care depăşesc 9 luni de zile şi 

implică blocarea actului de identitate în original pe toată perioadă 

soluţionării cererii, ceea ce împiedică desfăşurarea oricărei activităţi.  

Această problemă a fost dezbătută şi de către Ambasadorul României 

la Londra la întâlnirea din data de 6 noiembrie 2012, întâlnire la care a 

participat şi Ambasadorul Bulgariei la Londra. 

Partea Română a solicitat implicarea UKBA- Agenţia pentru Frontiere 

din Marea Britanie, în soluţionarea problemelor existente. În context s-au 

precizat elemente cu privire la faptul că pagina Web a Agenţiei conţine 

informaţii neactualizate, iar linia telefonică pe care cetăţenii români o 

aveau la dispoziţie pentru informaţii a fost desfiinţată începând cu 6 iunie 

2012. 

Alocuţiunea domnului deputat Ovidiu Ioan Silaghi, preşedintele 

Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaţilor arată 

preocuparea privind procesul de integrare al românilor în străinătate, dar şi 

îngrijorarea privind plecarea lor din ţară. O plecare masivă a cetăţenilor 

români din ţară ar duce la o scădere economică. 

Alocuţiunea senatorului Liviu-Marian Pop, preşedintele Comisiei 

pentru muncă, familie şi protecţie socială din Senat a făcut referire la 

problema integrării românilor şi romilor. 
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La lucrări au participat 13 deputaţi din totalul de 13 membri: 

Eugen Tomac - preşedinte (PDL), Mircea Dolha - vicepreşedinte (PNL) 

Maria Grecea – vicepreşedinte (PPDD), Gheorghe Roman – vicepreşedinte 

(PSD),  Aurelian Mihai (Făra apartenenţă la un grup parlamentar) – 

secretar, Ninel Peia - secretar (PSD) Octavian Bot (PNL), Ovidiu-Cristian-

Iane (PSD), Mircea Lubanovici (PDL), Constantin – Stelian-Emil-Mot (PSD), 

Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion Stan (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar), Elena- Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Miercuri,  22 mai 2013 

 

În atenţia membrilor comisiei a fost adusă problema 

comunităţii din Serbia, şi anume de separare artificială dintre 

români, majoritatea înregistraţi în Voievodina şi „vlahii” din Valea 

Timocului, transpusă într-o diferenţă de tratament a autorităţilor 

sârbe. Acestea susţin că minoritatea română trăieşte în Voivodina, 

recunoscută ca atare, în timp ce „vlahii” din Valea Timocului sunt un 

grup distinct. Astfel, etnicii români de aici nu beneficiază de statutul 

şi drepturile acordate persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale 

în domeniile educaţiei, mass media, religiei sau administraţiei. În 

sistemul şcolar din Serbia nu exstă cursuri de limba română sau de istorie 

naţională. Belgradul încearcă să acrediteze teoria conform căreia 

„vlahii” ar avea o identitate şi limbă distinctă.  

O altă problemă cu caracter special este cea legată de statutul 

Bisericii Ortodoxe Române în Serbia, nerecunoscută drept biserică 

„tradiţională”. Lipsa recunoaşterii prin lege a Bisericii Ortodoxe 

Române şi a continuităţii sale are consecinţe atât asuupra acordării 

de fonduri de către statul sârb, cât şi asupra retrocedării 

proprietăţilor. Sunt avute în vedere, în principal, imobilul „Luceafărul” din 
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Vârşeţ, bunurile Fundaţiei Bălănescu şi cele ale bisericilor. Comunitatea 

Românilor din Serbia a înregistrat, în septembrie 2006, la autorităţile 

competente, lista cu bunurile ce au aparţinut bisericilor româneşti.  

În domeniul învăţământului în limba maternă, existent numai în 

Voievodina, au fost semnalate probleme legate de starea imobilelor, 

insuficienţa de cadre didactice specializate pentru predarea în limba 

română, calitatea manualelor şi reducerea continuă a numărului de elevi.  

În Valea Timocului nu există învăţământ în limba română în sistemul 

public de învăţământ. Au exista încercări de a întocmi liste de semnături, 

dar acestea nu s-au încadrat în prevederile legale (15 copii de aceeaşi 

vârstă, din cel puţin două grupe de vârstă). 

Organizaţiile româneşti au semnalat marile diferenţe între prevederile 

cadrului legal în materia protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând 

minorităţile naţionale şi aplicarea acestora. Un exemplu este folosirea limbii 

române. Deşi este limbă oficială în Provincia Autonomă Voievodina, limba 

română nu este utilizată nici în justiţie, nici în administraţie. Tododată, 

inscripţiile bilingve lipsesc în localităţile cu populaţie românească 

semnificativă din Voievodina.  

La lucrări au participat 13 deputaţi din totalul de 13 membri: 

Eugen Tomac - preşedinte (PDL), Mircea Dolha - vicepreşedinte (PNL) 

Maria Grecea – vicepreşedinte (PPDD), Gheorghe Roman – vicepreşedinte 

(PSD), Aurelian Mihai (Fără apartenenţă la un grup parlamentar) – 

secretar, Ninel Peia - secretar (PSD) Octavian Bot (PNL), Ovidiu-Cristian-

Iane (PSD), Mircea Lubanovici (PDL), Constantin – Stelian-Emil-Mot (PSD), 

Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion Stan (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar), Elena- Ramona Uioreanu (PNL). 

 

 

 



 
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222 Fax: 021/4141223 

cromanii@cdep.ro 
 

 

 

Joi,  23 mai 2013 

 

Studiu individual privind politica altor state cu privire la Diasporă. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Eugen TOMAC 
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