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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 5, 6 şi 7 martie 2013 

  

 

La lucrări au participat 12 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)., Ovidiu 

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

parlamentar), Elena- Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

Constantin –Stelian-Emil-Moţ (PSD). 
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 În perioada 05 – 07 martie a.c., Comisia pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării a avut pe ordinea de zi dezbaterea 

„Strategiei naţionale privind relaţia cu românii de pretutindeni 2013 – 

2016”, document aflat în dezbatere publică, pregătirea vizitei Comisiei în 

Valea Timocului, Serbia, precum şi stabilirea calendarului activităţilor 

Comisiei pentru luna în curs. Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi. 

        În deschiderea şedinţei din data de 05 martie 2013, domnul deputat 

Eugen Tomac a făcut o scurtă prezentare a comunităţii româneşti din 

Serbia, a problemelor cu care aceasta se confruntă, precum şi a mediului 

asociativ românesc. 

        Comunitatea românească din Serbia trăieşte în două regiuni, în 

Voivodina şi în Serbia de nord-est, în zona cunoscută generic ca Valea 

Timocului.  

         În Voivodina etnicii români locuiesc în special în districtul Banatul de 

Sud, în comunele Alibunar, Vârşeţ, Biserica Albă, Panciova, Plandiste, 

Cuvin, Covăciţa.  

         În Valea Timocului, elementul românesc este prezent în districtele 

Branicevo (comunele Veliko Gradişte, Golubac, Zabari, Zagubica, Kucevo, 

Malo Crnoce, Petrovac na mlavi, Pojarevac), Pomoravlje (comunele 

Despotovac, Jagodina, Svilajnac, Ciuprija), Born (comunele Bor, Kladovo, 

Majdanpek, Negotin) şi Zajecear (comunele Boljevac, Zajecear). 

        Cele mai vechi organizaţii cu caracter românesc, după momentul 

înfiinţării, sunt: Societatea de Limba Română – SLR (anul 1962) şi 

Comunitatea Românilor din Serbia (CRS, fostă CRI), în 1990, pentru 

Voivodina, respectiv Mişcarea Democrată a Românilor din Serbia - MDRS 

(1991) şi Forumul pentru Cultura „Vlahilor” (1992). Comunitatea Românilor 
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din Serbia a fost prima organizaţie cu caracter socio-cultural a românilor 

din Voivodina şi din Serbia, având, iniţial, şi filiale în Timoc.  

         În Serbia de nord-est procesul de afirmare a identităţii 

românilor/„vlahilor” este susţinut de Mişcarea Democrată a Românilor din 

Serbia, Asociaţia culturală „Ariadnae Filum”, Asociaţia culturală 

„Curcubeul”, Federaţia Rumânilor din Sârbie – FRS (înfiinţată în 2005), 

Asociaţia Românilor Ortodocşi de la Malainiţa. În regiune se manifestă 

viziuni diferite asupra identităţii asumate - român, „vlah-rumân” - care s-

au accentuat după crearea Consiliului Naţional „Vlah” (CNV), în anul 2006. 

         Principalele probleme cu care se confruntă comunitatea românească 

din Serbia:   

 Separarea artificială dintre români şi vlahi şi neacordarea drepturilor 

specifice minorităţilor naţionale pentru românii din Valea Timocului; 

 Statutul Bisericii Ortodoxe Române (nerecunoscută prin Legea 

cultelor din Serbia); 

 Libertatea religioasă în Valea Timocului; 

 Lipsa cadrului legal care să permită retrocedarea bunurilor care au 

aparţinut comunităţii româneşti; 

 Situaţia dificilă a învăţământului în limba română; 

 Disputa între asociaţiile româneşti; 

 Discrepanţa dintre cadrul legal în domeniu şi aplicarea sa efectivă de 

către autorităţi.   

În data de 14 martie 2013 Comisia pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării urmează să efectueze o vizită de lucru în Serbia de 

Sud-Est, Valea Timocului, în vederea stabilirii unui dialog cu reprezentanţii 

comunităţii româneşti din această zonă.   

Agenda vizitei va cuprinde întrevederi cu membrii comunităţii 

româneşti din oraşul Bor, precum şi întâlniri de lucru la Consulatul General 

al României la Zajecar, Protopopiatul Ortodox Român al „Daciei Ripensis” 
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din Negotin, Biserica Ortodoxă Română cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail 

şi Gavriil” din localitatea Malainiţa şi Primăria oraşului Negotin.  

  

Totodată, în data de 05 martie 2013, Comisia pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării a dezbătut, împreună cu Comisia 

românilor de pretutindeni din cadrul Senatului României „Strategia 

naţională privind relaţia cu românii de pretutindeni 2013 – 2016”, 

document aflat în dezbatere publică.  

La dezbatere a participat, de asemenea, domnul Stejărel Olaru, 

secretar de stat în cadrul Departamentului Politici pentru relaţia cu românii 

de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.  

Domnul secretar de stat Stejărel Olaru a prezentat pe scurt strategia, 

menţionând că gestionarea relaţiilor cu românii de pretutindeni, dar şi 

statutul actual al României în cadrul comunităţii europene sunt argumente 

solide pentru adoptarea unei strategii naţionale în domeniu ca instrument 

eficient de adaptare la noile realităţi.  

Ministerul Afacerilor Externe consideră că românii de peste hotare 

sunt parte integrantă a poporului şi spiritualităţii române. În perioada 

următoare, relaţia cu statul înrudit trebuie să treacă la o etapă superioară, 

prin întărirea comunicării şi a parteneriatelor atât cu comunităţile 

românilor/vlahilor/aromânilor din ţările vecine şi Balcani, cât şi cu românii 

din emigraţie şi originarii din România. 

Strategia are la bază principiul identificării unor soluţii specifice la 

problemele particulare existente în fiecare comunitate românească din 

afara graniţelor. Principiile fundamentale care au stat la baza creări 

prezentei strategii sunt: principiul suveranităţii naţionale, principiul bunei 

vecinătăţi, principiul pacta sunt servanda, principiul respectării drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale omului şi nediscriminării şi principiul 

reciprocităţii. 
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Strategia prevede, totodată, şi o metodologie de aplicare care 

presupune vizite în teren, colectarea directă şi indirectă de date, rapoarte 

financiare şi narative, precm şi analize preliminare şi finale de impact. 

Metodele de monitorizare vor fi adaptate conform necesităţilor şi 

eventualelor schimbări ale realităţilor din teren. 

Domnul senator Viorel Badea, vicepreşedintele Comisiei românilor de 

pretutindeni din cadrul Senatului României a propus câteva modificări 

punctuale privind forma documentului: înlocuirea sintagmelor „de peste 

hotare”, „din afara graniţelor ţării” cu sintagma „de pretutindeni”.  

Totodată, domnul senator Badea a propus adăugarea a două 

obiective prioritare: încurajarea „iniţiativelor de business ale oamenilor de 

afaceri români de pretutindeni” şi „promovarea imaginii şi a intereselor 

membrilor comunităţilor româneşti de pretutindeni în România”. 

Primul obiectiv urmăreşte atragerea investiţiilor companiilor 

administrate de oamenii de afaceri români de pretutindeni în România, în 

timp ce, cel de-al doilea urmăreşte crearea unui context adecvat (politic şi 

mediatic) care să permită o mai bună cunoaştere a problemelor cu care se 

confruntă concetăţenii noştri de pretutindeni.   

De asemenea, a propus ca obiectivele prioritare pe termen mediu şi 

lung fixate de prezenta strategie să fie circumscrise priorităţilor strategice 

de politică externă şi internă ale României. Actualul document 

menţionează numai priorităţile de politică externă ale României.  

În ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea, pe lângă cele trei 

categorii propuse, domnul senator Viorel Badea a propus „monitorizarea 

parlamentară”, urmând a se evalua periodic activitatea Guvernului în 

domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni de către Comisiile 

permanente pentru românii de pretutindeni din cadrul Parlamentului 

României.  
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Doamna senator Mihaela Popa, membru al Comisiei românilor de 

pretutindeni  a propus reprezentantului Guvernului, domnul Stejărel Olaru, 

să susţină în mod activ eforturile organizaţiilor românilor de pretutindeni 

de a accesa fonduri europene nerambursabile. 

Strategia naţională privind relaţia cu românii de pretutindeni 2013 – 

2016 urmează a fi înaintată Guvernului la sfârşitul acestei luni 

 

 

PREŞEDINTE 
Eugen Tomac 
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