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PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din zilele de 26, 27, 28  şi 29 august  2013 

      
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 26, 27, 28  şi 29 august  2013. 

  

La lucrările comisiei din zilele de 26, 27, 28  şi 29 august  2013 au 

participat 11 deputaţi din totalul de 14 membri: 

 

Mircea Dolha - vicepreşedinte (PNL),  Maria Grecea – vicepreşedinte 

(PPDD), Gheorghe Roman – vicepreşedinte (PSD), Ninel Peia - secretar 

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

Octavian Bot (PNL), Mihai Deaconu (PPDD),  Ovidiu-Cristian-Iane (PSD), 

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

Stan (PSD) 

 

Au absentat: 

Eugen Tomac (PDL), Mircea Lubanovici (PDL), Elena- Ramona Uioreanu 

(PNL).  
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Luni, 26 august şi Marţi, 27 august 2013  
 

Şedinţele comisiei au fost conduse de domnul deputat Mircea Dolha,  

vicepreşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării.  

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi. 

În deschiderea şedinţelor din zilele de 26 şi 27 august 2013, domnul 

deputat Mircea Dolha a făcut o scurtă prezentare a situaţiei presei de limba 

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, Mircea Dolha a propus realizarea cu regularitate, 

de către Televizinea 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. Situaţia comunităţii 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 această problematică. Tocmai de 

aceea este necesară extinderea reţelei de corespondenţi pentru a urmări 

evoluţiile din interiorul acestor comunităţi. Popularizarea existenţei acestora, 

cunoaşterea eforturilor lor de păstrare a identităţii este esenţială. 

Existenţa unui sector media liber şi independent ar aduce în prim plan 

realitatea românească. 

Relaţiile cu românii de pretutindeni au devenit o preocupare 

constantă a autorităţilor române, atât în contextul aprofundării 

relaţiilor bilaterale cu statele pe teritoriul cărora există comunităţi 

româneşti sau care aparţin filonului cultural românesc, cât şi în 

condiţiile în care protejarea drepturilor persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale s-a consacrat drept una dintre priorităţile 
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permanente ale guvernelor post-decembriste şi ale instituţiilor 

europene. Astfel, păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, 

lingvistice, culturale şi religioase a românilor din vecinătate şi 

emigraţie a fost, în ultimele două decenii, unul dintre obiectivele de 

importanţă majoră a României 

      Preocuparea pentru situaţia etnicilor români din vecinătate a 

condus, pe plan intern, la permanentizarea dezbaterii privind 

drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.   

     Soluţiile la probleme existente în fiecare comunitate românească 

din afara graniţelor necesită timp, colaborare cu structurile 

parlamentare în vederea promovării pe agenda organismelor 

competente din cadrul instituţiilor europene a problemelor cu care se 

confruntă comunităţile româneşti din statele din vecinătate, în 

vederea obţinerii dreptului de reprezentare a etnicilor români în cadrul 

parlamentului, în administraţia centrală şi locală din statele respective 

În acelaşi context, domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedintele 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a făcut şi o 

scurtă prezentare a problemelor comunităţii româneşti din Serbia. Dintre  

acestea a fost adusă în atenţie separarea 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 există cursuri de limba română sau de istorie naţională. Belgradul 

încearcă să acrediteze teoria conform căreia „vlahii” ar avea o 

identitate şi limbă distinctă.  
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O altă problemă cu caracter special este cea legată de statutul 

Bisericii Ortodoxe Române în Serbia, nerecunoscută drept biserică 

„tradiţională”.  

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 diferenţe între prevederile cadrului 

legal în materia protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor 

naţionale şi aplicarea efectivă a 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.  

 

 Miercuri, 28 august şi Joi,  29 august  2013 
 

 
Şedinţele comisiei au fost conduse de domnul deputat Mircea Dolha,  

vicepreşedintele Comisiei.  

Identificarea unor soluţii specifice la problemele particulare 

existente în fiecare comunitate românească din afara graniţelor a fost 

unul din subiectele dezbătute în cadrul comisiei.  

După 1990, relaţiile cu românii de pretutindeni au devenit o 

preocupare constantă a autorităţilor române, atât în contextul 

aprofundării relaţiilor bilaterale cu statele pe teritoriul cărora există 

comunităţi româneşti sau care aparţin filonului cultural românesc, cât 
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şi în condiţiile în care protejarea drepturilor persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale s-a consacrat drept una dintre priorităţile 

permanente ale guvernelor post-decembriste şi ale instituţiilor 

europene. Astfel, păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, 

lingvistice, culturale şi religioase a românilor din vecinătate şi 

emigraţie a fost, în ultimele două decenii, unul dintre obiectivele de 

importanţă majoră a României. 

      Preocuparea pentru situaţia etnicilor români din vecinătate a 

condus, pe plan intern, la permanentizarea dezbaterii privind 

drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. În acest 

moment, la nivel european, România este un model de urmat în ceea 

ce priveşte tratamentul aplicat minorităţilor care trăiesc pe teritoriul 

ei, iar această experienţă pozitivă consolidată conferă ţării noastre şi 

autoritatea morală necesară în tratarea acestui subiect în cadru bi - şi 

multilateral.   

Colaborarea dintre Comisia pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării şi ministrul delegat pentru românii de 

pretutindeni, domnul Cristian David are drept rezultat identificarea 

unor soluţii specifice la problemele particulare existente în fiecare 

comunitate românească din afara graniţelor. Dovada acestei 

colaborări este realizarea Strategiei Naţionale privind Relaţia cu 

Românii de Pretutindeni 2013-2016, strategie realizată de Ministerul 

Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii 

de Pretutindeni.  

Identificarea soluţiilor privind problemele existente în fiecare 

comunitate continuă prin stabilirea unor întâlniri şi vizite de lucru în 

comunităţile de români din afara graniţelor, precum şi colaborare 

strânsă cu autorităţile de resort din ţară şi din afară.  

Observaţia domnului deputat Ovidiu Cristian Iane, membru al Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a făcut referire la 
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necesitatea informării mult mai ample a românilor din Republica Moldova cu 

privire la evenimentele din România şi viceversa. Nevoia de comunicare, 

crearea unor posturi TV de limbă română, sunt doar câteva din subiectele 

aduse în atenţie de către domnul deputat Ovidiu Cristian Iane.  

Crearea unor posturi de radio româneşti, acordarea burselor de studii 

tinerilor din Republica Moldova  au fost alte subiecte aduse în discuţie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ViCEPREŞEDINTE, 
MIRCEA DOLHA 
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