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PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din zilele de 2, 3 şi 4 aprilie 2013 

 
      

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 2, 3 şi 4 aprilie 2013. 

  

 

La lucrări au participat 11 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), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion 

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

(PNL). 

 

Au absentat: 

Mircea Lubanovici (PDL) şi Constantin –Stelian-Emil-Mot (PSD). 
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Marţi, 2 aprilie 2013 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Eugen Tomac,  

preşedintele Comisiei. Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi. 

        În deschiderea şedinţei din data de 2 aprilie 2013, domnul deputat 

Eugen Tomac a supus atenţiei membrilor comisiei Proiectul „Strategiei 

naţionale privind relaţia cu românii de pretutindeni 2013 – 2016”. 

 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 respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului şi nediscriminării şi principiul reciprocităţii. 

        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 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 Preşedinte Eugen Tomac a propus membrilor comisiei 

analizarea Proiectului „Strategiei naţionale privind relaţia cu românii de 

pretutindeni 2013 – 2016”.  

Doamna deputat Maria Grecea, vicepreşedintele Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării consideră 
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oportune obiectivele prioritare ale Strategiei. Astfel, la transpunerea 

în practică a „Strategiei naţionale privind relaţia cu românii de 

pretutindeni 2013 – 2016” trebuie avut în vedere stabilirea unui 

parteneriat între România şi organizaţiile româneşti din vecinătate şi 

emigraţie, menit să contribuie la atingerea unor obiective pe termen 

lung.  

Doamna deputat Maria Grecea, propune ca „transpunerea în 

practică să vizeze şi actualizarea cadrului legislativ la nivel 

naţional”. 

  De asemenea, tot în cadrul aceluiaşi capitol, la punctul 8, în 

cadrul Consolidării parteneriatului autorităţilor române cu 

organizaţiile româneşti din străinătate, în vederea identificării 

soluţiilor adecvate pentru problemele cu care se confruntă românii în 

statele de domiciliu/reşedinţă, doamna deputat Maria Grecea, 

propune introducerea unei alte menţiuni: „ acordearea sprijinului 

necesar pentru constituirea acestor organizaţii, acolo unde 

nu s-au format încă”. 

Propunerile doamnei vicepreşedinte Maria Grecea continuă cu 

introducerea la capitolul VI „Resurse”, Programele în baza cărora 

Ministerul Afacerilor Externe derulează şi sprijină proiecte şi 

activităţi pentru implementarea Strategiei, a unei menţiuni prin care  

„se va menţiona autoritatea prin care se vor derula 

proiectele”.  

La capitolul B, „Educaţie-Direcţii de acţiune”, după paragraful 

Finanţarea proiectelor iniţiate de comunităţile româneşti pentru 

organizarea de cursuri de limbă româna, istorie şi geografie a 

României în sistemul educaţional privat, doamna deputat Maria 

Grecea, propune a se avea în vedere art. 11 din Legea 1/2011, 

legea educaţiei naţionale. Domnia sa recomandă extinderea 
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iniţiativei, până în prezent punându-se accentul cu precădere pe 

tinerii din Republica Moldova. 

 Propunerile doamnei vicepreşedinte Maria Grecea continuă la 

capitolul „Societatea civilă-obiective specifice”, prin introducerea 

unui obiectiv nou: „reglementarea unui statut unitar a tuturor 

asociaţiilor comunităţilor de români, în vederea recunoaşterii ca 

parteneri sociali ai Ministerului Afacerilor Externe”. Totodată, domnia 

sa propune introducerea unei direcţii de acţiune: „sprijinirea constituirii în 

România a organizaţiilor societăţii civile, ce au ca scop apărarea drepturilor 

comunităţilor de români de pretutindeni şi contribuie la implementarea 

prezentei strategii”.  

 Propunerile la Proiectul „Strategiei naţionale privind relaţia cu 

românii de pretutindeni 2013 – 2016” vor fi dezbătute într-o şedinţă 

viitoare. 

 Şedinţa a continuat cu umătorul punct al ordinii de zi, informare 

asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea art.8 din 

Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe 

şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 

României în străinătate, iniţiativă legislativă a domnului deputat Eugen 

Tomac, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării.  

           Prezenta iniţiativă legislativă propune modificarea şi completarea 

Legii nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru 

care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi 

oficiile consulare ale României în străinătate prin introducerea unui nou 

alineat, care prevde reducerea taxele consulare percepute pentru 

perfectarea oricărui act în procesul de redobândire a cetăţeniei române, cu 

90%.          

 



 
 

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

cromanii@cdep.ro 
 

 

MIERCURI, 3 aprilie 2013 

 

În data de 3 aprilie 2013, Comisia pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, a avut pe ordinea de zi Programele 

educaţionale destinate tinerilor din afara graniţelor ţării pentru anul 2013.  

Anual, Ministerul Educației Naţionale emite o Hotărâre de Guvern 

privind aprobarea cifrei de şcolarizare, prin care se stabilește “Numărul de 

locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul ministerului pentru tinerii 

de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate”. 

Aplicând liniile de acţiune din domeniul relaţiei cu cetăţenii şi etnicii 

români din afara hotarelor Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării îşi propune să identifice mecanismele de colaborare cu 

Ministerul Educaţiei Naţionale în vederea elaborării metodologiei privind 

acordarea de burse etnicilor români cu domiciliul în străinătate. 

 

 

Joi,  4 aprilie  2013  

 

Iminenta sosirea a unui număr necunoscut de români care vor putea 

munci liber în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, odată cu 

eliminarea restricţiilor impuse românilor începând cu anul viitor, a creat o 

teamă în rândul autorităţilor britanice. O atenţie deosebită pe această temă 

se observă din partea statului român, care atrage atenţia asupra 

potenţialelor efecte negative ale campaniei de presă britanice duse 

împotriva liberalizării complete a pieţei forţei de muncă, în principal asupra 

imaginii cetăţenilor români aflaţi în Regatul Unit al Marii Britanii şi al 

Irlandei de Nord. 
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Restrictiile pe piaţa muncii, campania negativă pe care presa 

britanică o duce  împotriva liberalizării complete a pieţei forţei de muncă, în 

principal asupra imaginii cetăţenilor români aflaţi în Regatul Unit, au 

determinat membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării de a efectua o deplasare în Regatul Unit al Marii Britanii şi al 

Irlandei de Nord la sfârşitul lunii aprilie. 

 

 

PREŞEDINTE, 
Eugen TOMAC 
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