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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 12 februarie 2013. 

  

La lucrări au participat 9 deputaţi din totalul de 12 membri: 

Eugen Tomac-preşedinte (PDL), Mircea Dolha-vicepreşedinte (PNL),  

Gheorghe Roman–vicepreşedinte(PSD), Maria Grecea–vicepreşedinte 

(PPDD), Aurelian Mihai (PPDD)–secretar, Octavian Bot (PNL), Mircea 

Lubanovici (PDL), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Elena Ramona Uioreanu 

(PNL) 

Au absentat:  
Ninel Peia-secretar (PSD), Ovidiu Cristian Iane (PSD), Constantin 

Stelian Emil Mot (PSD). 

 
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Eugen Tomac,  

preşedintele Comisiei. Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi. 

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Eugen Tomac a prezentat 

pe scurt problematica comunităţilor de români din afara graniţelor ţării.  
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Domnul deputat Eugen Tomac a subliniat importanţa ajustării cadrului 

legislativ în vederea protejării limbii române, îmbunătăţirii mecanismului de 

redobândire a cetăţeniei române şi a serviciilor consulare, precum şi a 

asigurării accesului la serviciul religios în limba maternă. 

Totodată, domnul deputat a supus atenţiei importanţa organizării 

Congresului Românilor de Pretutindeni, prevăzut în Legea 299/2007, 

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată. Prezenta 

lege reglementează, pe de o parte, drepturile persoanelor care îşi asumă în 

mod liber identitatea culturală română – persoanele de origine română şi 

cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în 

afara frontierelor României, iar, pe de altă parte, rolul şi îndatoririle 

autorităţilor competente din România în domeniul sprijinului acordat 

acestora. Art. 8 din prezenta lege menţionează: „În scopul întăririi 

legăturilor cu românii de pretutindeni, anual se organizează sub egida 

Parlamentului României, în țară sau în străinătate, Congresul Românilor de 

Pretutindeni, cu consimțământul autorităților statului respectiv, în cazul în 

care se decide organizarea în străinătate”. Convocarea Congresului 

Românilor de Pretutindeni se realizează de birourile permanente reunite ale 

Camerei Deputaților și Senatului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor 

Externe, iar cheltuielile privind organizarea și desfășurarea Congresului 

Românilor de Pretutindeni se asigură din bugetul Camerei Deputaților. 

Membrii comisiei şi-au manifestat interesul, în vederea organizării 

Congresului Românilor de Pretutindeni. În acest sens au considerat necesar 

solicitarea unui punct de vedere din partea ministrului delegat pentru 

românii de pretutindeni, domnul Cristian David. S-a propus astfel invitarea 

domnului ministru la o şedinţă următoare a comisiei. 

Domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedintele comisiei, a subliniat 

importanţa consolidării relaţiei dintre Comisie şi instituţiile de informare în 

masă, esenţială în promovarea unei imagini pozitive şi corect calibrate a 
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comunităţilor româneşti, precum şi consolidarea potenţialului românesc din 

Maramureşul istoric. 

Domnul deputat Ion Stan a propus iniţierea unui dialog cu instituţiile 

cu competenţe în domeniu, în vederea creării unor pârghii legislative, în 

beneficiul comunităţilor româneşti din afara graniţelor ţării, idee agreată de 

toţi membrii comisiei.  

În încheiere, domnul deputat Eugen Tomac a propus realizarea unei 

vizite în Valea Timocului, comunitatea românească fiind, în prezent, într-un 

proces de monitorizare.  

Comisia a stabilit, de asemenea, necesitatea iniţierii unei legi privind 

statutul românilor din afara graniţelor ţării, precum şi pentru protejarea 

limbii române, în vederea conservării şi păstrării elementului românesc. 

Domnul deputat Aurelian Mihai, secretarul comisiei, a făcut o scurtă 

prezentare a problemelor cu care se confruntă comunităţile de români din 

colegiul din care face parte. 

În continuarea şedinţei, domnul deputat Mircea Lubanovici a făcut o 

scurtă prezentare a problemelor cu care se confruntă comunităţile de 

români din colegiul din care face parte, propunând, de asemenea, existenţa 

unei linii de urgenţă pentru toate misiunile diplomatice ale României.  

        În urma epuizării subiectelor înscrise pe ordinea de zi, lucrările 

şedinţei Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării din data de 12 februarie 2013, au fost declarate închise. 

 

 

PREŞEDINTE 
Eugen Tomac 
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