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PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 octombrie  2013 

      
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 8, 9 şi 10 octombrie  2013  

  

 

La lucrările comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 octombrie  2013  au 

participat  14 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

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

(PNL), Maria Grecea – vicepreşedinte (PNL), Mihai Deaconu (PPDD) – 

secretar, Ninel Peia - secretar (PSD), Mihai Bogdan Diaconu (PSD),           

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

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

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

 

 Au absentat: 

 Adrian Mocanu (PSD) 
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Marţi 08 octombrie,  2013,  
 

Şedinţa comisiei din data de 08 octombrie 2013 a fost condusă de 

domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării.  

 În deschiderea şedinţei, domnul deputat Mircea Lubanovici a prezentat 

membrilor comisiei invitaţia Ministerului Afacerilor Externe la lucrările celei 

de a IV-a reuniuni a Consiliului Consultativ interministerial, Consiliu care 

permite coroborarea politicilor din domeniu, reunind într-un format deschis 

atât Comisiile parlamentare de profil, cât şi instituţiile guvernamentale.  

        Pentru întâlnirea din data de 17 Octombrie 2013, au fost desemnaţi să 

participe domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele comisiei, precum şi 

domnul deputat Ovidiu Alexandru Raeţchi. 

 Şedinţa comisiei a continuat cu prezentarea solicitării Direcţiei 

Generale a Afacerilor Externe privind propunerile comisiei în vederea 

organizării unor schimburi parlamentare bilaterale.  

Campaniile negative referitoare la imaginea comunităţilor de români 

din afara graniţelor ţării au determinat membrii comisiei să propună un 

calendar al deplasărilor în zonele afectate, urmând ca acesta să se 

concretizeze într-o şedinţă viitoare. 

 Deputatul Mircea Dolha, vicepreşedintele Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării a subliniat importanţa consolidării relaţiei 

dintre Comisie şi instituţiile de resort şi informare în masă, esenţială în 

promovarea unei imagini pozitive şi corect calibrate a comunităţilor 

româneşti. 

După cum menţiona domnul deputat Ovidiu Cristian Iane, discursul 

naţionalist a luat amploare în Europa de Vest determinat de viitoarele alegeri 
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electorale, aducând în prim plan situaţia comunităţilor rome provenite din 

România. 

  Situaţia romilor este în prezent o problemă prioritară pentru Europa, 

populaţia romă fiind  cea mai numeroasă din Europa, adesea devenind ţinta 

rasismului, discriminării şi excluziunii sociale, trăind în sărăcie extremă, fără 

acces la asistenţă medicală şi la locuinţe decente.  

  Pentru Europa, demersurile de integrare a romilor reprezintă nu numai 

un imperativ economic dar şi o obligaţie morală, fapt care impune 

schimbarea mentalităţii majorităţii populaţiei, precum şi a membrilor 

comunităţilor rome. 

 În timpul dezbaterii, membrii comisiei au subliniat că responsabilitatea 

integrării romilor nu revine numai României,  statele membre având la rândul 

lor responsabilitatea şi competenţa de a schimba situaţia populaţiilor de romi  

marginalizate. 

  În acest sens, Uniunea Europeană a pus la dispoziţie o gamă largă de 

instrumente juridice, de politică şi de finanţare.  

În acest context membrii comisiei au adus în discuţie cadrul UE adoptat 

în anul 2011 pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în anul 

2020, prin care statele membre sunt invitate să elaboreze strategii naţionale 

de integrare sau de revizuire a celor existente. 

După cum se cunoaşte deja, discriminarea pe criterii de rasă sau 

origine etnică în domenii ca educaţia, ocuparea forţei de muncă, sănătate, 

locuinţă, precum şi în alte sectoare este interzisă de dreptul Uniunii 

Europene. 

Totuşi, trebuie avut în vedere şi faptul că, obiectivul cadrului Uniunii 

Europene este acela de a sprijini statele membre pentru a aduce schimbări 

concrete în viaţa romilor printr-o modificare a modului de abordare a 

incluziunii acestora. 

Faţă de cele prezentate membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării au subliniat faptul că trebuie avută în vedere 
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intensificarea luptei împotriva rasismului şi discriminării, inclusiv a acelor 

forme care afectează populaţia romă, respectarea dreptului Uniunii Europene 

şi a legislaţiilor naţionale impunându-se în mod imperativ. 

 

Miercuri, 9 octombrie 2013 şi Joi, 10 octombrie 2013 

 

Dezbaterile în cadrul şedinţelor din 9 şi 10 octombrie au avut în vedere 

problemele şi priorităţile de acţiune pentru fiecare comunitate în parte, 

luându-se în considerare zona şi problematica specifică fiecărei zone. 

Imaginea afectată la nivelul societăţii gazdă, mediu asociativ divizat, 

lipsit de omogenitate şi coeziune, nivelul scăzut de colaborare în cadrul 

mediului asociativ conduc la crearea unei imagini greşite asupra 

comunităţilor de români din afara graniţelor ţării din unele state ale Uniunii 

Europene şi din afară. 

O monitorizare atentă pe anumite zone ale Uniunii Europeane arată că, 

cea mai numeroasă comunitate românească se află în Italia, având un rol 

activ în dezvoltarea economică şi susţinerea demografică a ţării, precum şi 

un interes pentru menţinerea identităţii lingvistice şi culturale româneşti. 

Comunitatea românească din Spania, Franţa, Austria şi Germania sunt 

bine integrate în societăţile spaniole, franceze, austriece şi germane având 

de asemenea un interes pentru menţinerea identităţii lingvistice şi culturale 

româneşti. 

Monitorizarea realizată pe Marea Britanie, arată o comunitate 

românească caracterizată de numărul mare de specialişti în diverse domenii 

(cercetare, sănătate, finanţe, arte, mediul universitar). Trebuie avute în 

vedere de asemenea şi tendinţele în evoluţia diasporei româneşti din Marea 

Britanie. Se constantă tendinţa de stabilire definitivă pe teritoriul britanic al 

actualilor studenţi şi specialişti, precum şi migrarea secundară a cetăţenilor 

români din alte state UE.  

În ceea ce priveşte Irlanda, se observă că aici comunitatea este 

afectată de efectele crizei economice, posibilităţile de angajare fiind reduse, 
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chiar dacă restricţiile privind accesul pe piaţa muncii pentru cetăţenii români 

au fost ridicate la sfârşitul lunii iulie 2012. 

Comunitatea românească din Beligia este o comunitate constituită în 

mare parte din persoane cu calificare superioară, comunitatea fiind afectată 

de efectele crizei economice şi deficienţe instituţionale. 

După cum se poate observa, fiecare comunitate diferă de la o zonă la 

alta, problemele acestora sunt specifice, dar obiectivele membrilor Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării rămân aceleaşi: 

valorificarea resurselor educaţionale incluzând lărgirea reţelei de şcoli în care 

se predau cursuri de limbă română, îmbunătăţirea imaginii comunităţii 

româneşti în afara graniţelor, stimularea dimensiunii parteneriale între 

mediul asociativ românesc, autorităţile locale ale ţării gazdă şi instituţiile 

româneşti.  

Colaborarea strânsă dintre Comisia pentru comunităţile de români şi 

Ministerul Afacerilor Externe au condus la crearea unei strategii venite în 

ajutorul comunităţilor de români din afara graniţelor. 

 Elaborarea unui statut al românilor din afara graniţelor ţării, care ar 

putea stabili o relaţie oficială cu statul român şi în conformitate cu care ar 

putea acţiona spre soluţionarea problemelor pe care le întâmpină cetăţenii 

români în statul de reşedinţă, iniţierea de discuţii între Parlamentul României, 

ministere şi alte instituţii de resort, precum şi elaborarea de acte normative 

(acte consulare, piaţa muncii, etc) de reglementare a problemelor ridicate de 

românii din afara graniţelor ar putea determina identificarea unor soluţii 

specifice la problemele particulare existente în fiecare comunitate în parte. 

Dezbaterile au continuat cu solicitarea Societăţii culturale române            

„Dacia” din Kazakhstan, în vederea promovării acţiunilor menite să ajute 

eforturile de păstrare a identităţii culturale româneşti. 

Înfiinţată în anul 2005, ca urmare a iniţiativei şi demersurilor fostului 

ambasador al României în Kazakhstan, domnul Vasile Soare,  Societatea 
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„Dacia”  a fost creată în jurul unui grup de presoane de etnici români ce au 

legături de rudenie pe teritoriul românesc. 

În cei 8 ani de existenţă, Societatea culturală română „Dacia”, a reuşit 

să devină una dintre cele mai de seamă societăţi culturale din Kazakhstan. 

Societatea este prezentă la toate manifestările cultural–folclorice, 

demonstraţii şi festivaluri, unde aceştia reprezintă cu mândrie cultura 

română.  

Anul trecut, cu sprijinul DPRP şi cu fonduri proprii a fost ridicat de către 

Societatea „Dacia” un monument „In Memoria Deportaţilor din Basarabia şi 

Bucovina de Nord”, monument unic în spaţiul fostelor ţări comuniste.  

Din cele trei cereri de finanţare pe anul 2013 „Organizarea festivalului 

„Toamna de Aur”, „Cheltuieli de deplasare în România” la festival în România 

(festivalul La Fântâna Dorului) şi „Cursuri de limbă, istorie, cultură şi 

civilizaţie română” în valoare totală de 21800 EURO (aproximativ 97000 

RON), au fost aprobate doar două: Organizarea festivalului „Toamna de Aur” 

şi „Cursuri de limbă, istorie, cultură şi civilizaţie română”, iar suma aprobată 

a fost redusă la 28000 RON pentru ambele proiecte, 8000 RON şi respectiv 

20000 RON.  

Suma de 20000 RON aprobată pentru proiectul „Cursuri de limbă, 

istorie, cultură şi civilizaţie română” nu acoperă nici măcar cheltuielile pentru 

sediul societăţii (fapt care a fost menţionat de mai multe ori celor de la 

Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni). Acest fapt 

a fost ignorat, şi mai mult, plata a fost întârziată, fapt ce a făcut ca 

Societatea să rămână fără un sediu propriu, necesar pentru a-şi putea împlini 

scopul asumat de păstrare a identităţii şi spiritualităţii româneşti, sediu 

necesar pentru organizarea cursurilor de limbă şi cultură românească, de 

promovare a obiceiurilor şi tradişiilor româneşti.  

Având în vedere că, Societatea culturală română „Dacia” are şi doreşte 

să menţină un ritm de activitate intens membrii săi solicită sprijin financiar 
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aducând în atenţie faptul că prin activitatea sa, societatea reprezintă unicul 

mijloc de legătură  pentru menţinerea culturii proprii.  

Faţă de cele relatate membrii comisiei au hotărât trimiterea unei 

adrese autorităţii de resort.  

Comisia pentu comunităţile de români din afara graniţelor ţării acordă o 

atenţie deosebită relaţiilor cu organizaţiile româneşti din Diasporă, precum şi 

petiţiilor, memoriilor şi scrisorilor. După o scurtă evaluarea a petiţiilor s-au 

observat probleme în procesul de redobândire a cetăţeniei române, pentru 

cetăţenii românii din Republica Moldova. Creşterea duratei de obţinere a 

cetăţeniei române, taxele percepute pentru perfectarea oricărui act de 

redobândire a cetăţeniei române au fost temele principale ale petiţiilor.  

Dintre memoriile şi petiţiile adresate comisiei au mai fost menţionate 

Programele educaţionale destinate tinerilor din afara graniţelor ţării. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea şi soluţionarea memoriilor şi petiţiilor cu sprijinul 

autorităţilor de resort.  

Identificarea unor soluţii specifice la problemele particulare 

existente în fiecare comunitate românească din afara graniţelor, 

situaţia presei de limbă română de peste hotare, situaţia comunităţii de etnici 

români, evoluţia acestora, precum şi situaţia limbii, culturii şi tradiţiilor 

româneşti, memoriile şi petiţiile vor fi obiectivele principale ale Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 


		2013-10-14T14:16:02+0300
	Mona-Valentina C. Alesandru




