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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 iunie 2014 

 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 17, 18 şi 19 iunie 2014 

 

La lucrările comisiei din zilele de 17 şi 18 iunie 2014 au participat                      

14 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

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

vicepreşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (PSD) – vicepreşedinte, Niculina 

Mocioi (PPDD) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PPDD) – secretar, Ninel Peia 

(PSD) - secretar, Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian 

Mihai (neafiliat), 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)  
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        Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării din ziua de 17 iunie a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele Comisiei.  

        În deschiderea şedinţei domnul deputat Mircea Lubanovici a supus la 

vot ordinea de zi a şedinţei, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

        Şedinţa comisiei a continuat cu prezentarea rezoluţiilor Forumului 

Comunităţii Româneşti din Sudul Basarabiei, (Ismail, 15 iunie 2014), precum 

şi a situaţiei românilor din sudul Basarabiei (Ucraina), invitat fiind domnul 

Eugen Popescu. 

In data de 15 iunie, s-a desfăşurat la Ismail (Ucraina), Forumul 

Comunităţii Româneşti din Sudul Basarabiei, organizat de Asociaţia Naţional-

Culturală „Basarabia" a Românilor din regiunea Odesa, alături de Institutul 

Cultural Român, Asociaţia Răsăritul Românesc şi Centrul Român de Studii şi 

Strategii.  

Invitat în cadrul Forumului, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, deputatul Mihai 

Bogdan Diaconu a luat act cu îngrijorare de presiunile la care sunt supuşi 

românii din Sudul Basarabiei (Ucraina). 

Forumul Comunității Românești din Sudul Basarabiei își exprimă 

îngrijorarea legitimă în legătură cu îngustarea continuă a sferei de instruire 

în limba română în instituțiile de învățământ de stat de toate gradele: 

preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar și postuniversitar. 

De asemenea, se constată că, în prezent, numărul instituțiilor de învățământ 

cu predare în limba noastră maternă s-a redus semnificativ. 

Rezoluţiile Forumului Comunităţii Româneşti din Sudul Basarabiei, de 

la Ismail din data de 15 iunie 2014, au adus în discuţie o tematică variată. 

Recunoaşterea românităţii etnicilor români din Ucraina, necesitatea 

reînfiinţării regiunii Ismail, integrarea europeană şi euroatlantică a Ucrainei, 

intensificarea cooperării în cadrul Trilateralei Ucraina-România-Moldova, 

statutul şi funcţionarea limbilor regionale, precum şi necesitatea 

reprezentării românilor în administraţia locală din regiunea Odesa şi în 



organele de conducere de la Kiev, dar şi reînfiinţarea şcolilor româneşti 

desfiinţate, au fost punctele esenţiale ale Rezoluţiilor emise şi prezentate în 

cadrul şedinţei Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării.  

În prim-planul discuţiilor s-au aflat problemele  legate de identitatea și 

unitatea etno-lingvistică moldo-română, învăţământul în limba română, 

trecerea fluvială peste Dunăre, reprezentarea românilor în administraţia 

locală din regiunea Odesa şi în organele de conducere de la Kiev, statutul şi 

funcţionarea limbilor regionale, precum şi necesitatea reînfiinţării regiunii 

Ismail. 

Cererile oficiale ale forumului adresate autorităţilor de stat din Ucraina 

au în vedere respectarea la nivel oficial şi mai ales în domeniul 

învăţământului din Ucraina a adevărului ştiinţific conform căruia există o 

singură denumire a limbii literare – limba română, finanţarea 

corespunzătoare a şcolilor cu predare în limba română din regiunea Odesa, 

mai ales pentru creşterea calităţii procesului de învăţământ; dotarea cu 

manuale pentru disciplinele cu predare în limba română şi cu literatură 

metodică, artistică, beletristică; asigurarea şi finanţarea abonamentelor de 

presă de specialitate din Republica Moldova şi România pentru şcolile cu 

învăţământ în limba română din regiunea Odesa; simplificarea procedurii de 

echivalare a diplomelor pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ din 

Republica Moldova şi România.  

Alte solicitări ale Forumului prevăd: respectarea acordurilor 

interstatele bilaterale în acest domeniu; garantarea posibilităţii susţinerii 

examenelor de absolvire a şcolii în limba maternă pentru elevii din şcolile cu 

învăţământ în limba română; reluarea efectuării şi recunoaşterea cursurilor 

de perfecţionare a profesorilor de limbă română şi a profesorilor de alte 

discipline din cadrul şcolilor cu predare în limba maternă la institutele de 

perfecţionare a cadrelor didactice din Republica Moldova şi România. 

Recunoaşterea diplomelor obţinute la cursurile de perfecţionare din 

Republica Moldova şi România şi decontarea cheltuielilor întreprinse de către 



profesorii, învăţătorii din şcoli şi educatorii din cadrul grădiniţelor de copii, 

începerea şi omogenizarea unei noi programe de învăţământ la disciplinele 

limbă română şi literatură română pentru toate şcolile cu învăţământ în 

limba maternă din regiunile Transcarpatică, Cernăuţi şi Odesa, introducerea 

în programul de învăţământ pentru şcolile cu predare în limba maternă a 

disciplinei „Istoria ţinutului natal, precum şi  efectuarea unui studiu privind 

starea materială şi dotarea şcolilor cu învăţământ în limba română din 

regiunea Odesa, analizarea şi publicarea studiului.  

Comunitatea Românească din Sudul Basarabiei este una dintre punţile 

de legătuă între cele trei state, Ucraina, România şi Republica Moldova. În 

acest context, Forumul Comunităţii Româneşti din Sudul Basarabiei 

consideră necesară intensificarea cooperării în cadrul Trilateralei Ucraina-

România-Republica Moldova, ca mecanism eficient de promovare pe plan 

european a intereselor şi aspiraţiilor comune, în beneficiul locuitorilor din 

cele trei state. 

Trecerea fluvială peste Dunăre a reprezentat un alt punct prezenatat în 

cadrul Forumului. Având în vedere situația geografică a Sudul Basarabiei, din 

vecinătatea imediată a României, dar și a Republicii Moldova, Forumul 

Comunității Românești din Sudul Basarabiei aduce în discuţie necesitătea 

stringentă de deschidere a planificatei treceri cu bacul peste fluviul Dunărea, 

între localitățile Orlovka (raionul Reni) și Isaccea (județul Tulcea). Realizarea 

acestui proiect strategic de infrastructură de transport pentru ambele părți 

va înlesni considerabil accesul în spațiul balcanic și european pentru cetățenii 

din sudul Ucrainei, inclusiv pentru cetățenii ucraineni de etnie română, 

locuitori băștinași din Sudul Basarabiei. 

Cu privire la reprezentarea românilor în administraţia locală din 

regiunea Odesa şi în organele de conducere de la Kiev, Forumul Comunității 

Românești din Sudul Basarabiei apreciază ca fiind oportună preluarea 

practicilor democratice de reprezentare garantată, pe cote părți, a 

minorităților naționale în administrațiile centrale, regionale și locale ale 

Ucrainei.                    



       Reînfiinţarea regiunii Ismail (în Sudul Basarabiei) a reprezentat un alt 

punct important adus în atenţia membrilor comisiei. Reînfiinţarea regiunii 

Ismail s-ar înscrie şi într-o reformă de descentralizare administrativă 

anunţată de şeful statului urcainian, fiind o premisă esenţială pentru 

dezvoltarea durabilă a Sudului Basarabiei, în beneficiul tuturor locuitorilor 

săi, indiferent de apartenenţa etnică, lingvistică, religioasă sau de alt ordin. 

       De asemenea în cadrul Forumului a fost adus în prim plan necesitatea  

organizării primei ediţii a Congresului Românilor de Pretutindeni. 

        Forumul Comunităţii Româneşti din Sudul Basarabiei, luând act de 

scrisoarea deschisă a Asociaţiei Naţional-Culturale „Basarabia” a Românilor 

din regiunea Odesa către autorităţile statului român, aderă cu fermitate la  

prevederile acestuia, solicitând Camerei Deputaţilor şi Senatului prin 

birourile permanente reunite, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe 

prin Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de pretutindeni, 

convocarea Congresului Românilor de Pretutindeni, în baza art.8 din Legea 

nr.299/2007. Forumul Comunităţii Româneşti consideră că viitoarea instituţie 

a Congresului Românilor de Pretutindeni va constitui temelia şi va crea 

posibilităţile reale de relansare şi îmbunătăţire a dialogului României cu 

românii din jurul actualelor hotare ale Ţării şi cu românii din diaspora, 

inclusiv cu românitatea din Sudul Basarabiei. 

         Totodata, domnul Eugen Popescu a adus în atenţia membrilor comisiei 

inexistenţa centrelor culturale, precizând că în prezent există un singur 

proiect pilot la Ismail, menţionând, de asemenea, importanţa fundamentală 

pentru consolidarea comunităţilor româneşti a unor astfel de institute sau 

proiecte care să construiască instituţii. 

Identificarea modalităţilor concrete prin care statul român se poate 

implica în sprijinirea românilor din Sudul Basarabiei şi va sprijini aplicarea 

măsurilor a constituit principalul punct al dezbaterii.  

Şedinţele comisiei au continuat dezbaterea asupra Propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea art.17 şi 35 din Legea 



nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, 

trimisă prin adresa ( Plx 326/2014). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.17 şi 35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi 

consular al României. 

         Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al 

Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au 

hotărât continuarea dezbaterilor în şedinţa viitoare.  

Următorul punct al ordinii de zi l-a reprezentat prezentarea iniţiativei 

deputatului Ovidiu Raeţchi, cu privire la instituirea Centrelor Comunitare 

Româneşti în străinătate. 

Iniţiativa prevede asigurarea promovării culturii, valorilor şi limbii 

române în străinatate, precum şi asigurarea coeziunii în cadrul comunităţilor 

de români din afara graniţelor ţării. 

Alte prevederi ale iniţiativei: înfiinţarea unor Centre Comunitare 

Româneşti în fiecare stat în care sunt înregistraţi, la misiunile diplomatice ale 

României, cel putin 5.000 de cetăţeni români. 

Scopul Centrului Comunitar Românesc este de a organiza acţiuni 

comunitare, de a desfăşura proiecte şi programe cu caracter cultural, 

educativ, artistic, în scopul promovarii realităţilor istorice, a tradiţiilor, 

obiceiurilor, valorilor naţionale şi a identităţii lingvistice, precum şi de a 

păstra coeziunea grupurilor româneşti din Diaspora. 

Dezbaterea asupra regulamentului de funcţionare al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării a fost următorul punct al 

ordinii de zi. 

Prin regulament se stabilesc reguli cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Comisiei, în limitele şi cu respectarea Regulamentului Camerei 

Deputaţilor şi a altor dispoziţii legale. 



 Elaborat pe articole, regulamentul comisiei cuprinde domeniile în care 

îşi desfăşoară activitatea comisia, conducerea comisiei şi atribuţiile, modul 

de desfăşurare a lucrărilor şi şedinţelor comisiei, procedura de examinare şi 

avizare a proiectelor de legi şi a iniţiativelor legislative, precum şi sancţiuni.  

Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au hotărât continuarea 

dezbaterii prezentului regulament în şedinţa viitoare.  

 

 

 

                                   Joi, 19 iunie 2014 

 

 

Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 

 


