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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 3, 4, 5 şi 6 iunie 2013 

      
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 3, 4, 5 şi 6 iunie 2013. 

  

La lucrările comisiei din zilele de 3 şi 4 iunie 2013 au participat     

10 deputaţi din totalul de 13 membri: 

 

Eugen Tomac - preşedinte (PDL), Maria Grecea – vicepreşedinte 

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

(PSD) Octavian Bot (PNL), Constantin – Stelian-Emil-Mot (PSD), Ovidiu 

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

parlamentar), Elena- Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

Mircea Dolha - vicepreşedinte (PNL), Aurelian Mihai (Fără 

apartenenţă la un grup parlamentar) – secretar,  Ovidiu-Cristian-Iane 

(PSD) şi Mircea Lubanovici (PDL).    
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Luni,  3 iunie 2013 şi Marţi 4 iunie 2013  

 

Şedinţele comisiei au fost conduse de domnul deputat Eugen Tomac,  

preşedintele Comisiei.  

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 

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.   

 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 
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din vecinătate, în vederea obţinerii dreptului de reprezentare a 

etnicilor români în cadrul parlamentului, în administraţia centrală şi 

locală din statele respective. 

Organizarea de manifestări culturale în zonele cu comunităţi de 

români, în colaborare cu organizaţiile româneşti sau autorităţile 

locale; publicarea operelor aparţinând personalităţilor marcante ale 

culturii române şi popularizarea acestora în statele de 

domiciliu/reşedinţă; recuperarea, restaurarea şi întreţinerea 

muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, monumente 

de artă, plăci comemorative etc. din afara teritoriului României; 

sprijinirea centrelor culturale ale comunităţilor româneşti de 

pretutindeni;păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor 

de pretutindeni; formarea unor elite şi a unei noi generaţii de lideri 

care să reprezinte interesele comunităţilor româneşti în statele de 

domiciliu/reşedinţă ar putea reprezenta câteva soluţii privind 

identificarea unor probleme existente în fiecare comunitate 

românească din afara graniţelor.  

Situaţia presei de limbă română din Republica Moldova a fost un alt 

subiect dezbătut de membrii comisiei. Domnul deputat Eugen Tomac a 

făcut o scurtă prezentare a situaţiei presei de limba română din Republica 

Moldova, relevând dificultăţile cu care se confruntă jurnaliştii, dar şi 

reprezentanţii comunităţilor româneşti. 

Situaţia limbii, culturii şi tradiţiilor româneşti este puţin cunoscută în 

România. 

„Este necesară extinderea reţelei de corespondenţi pentru a urmări 

evoluţiile din interiorul acestor comunităţi. Este esenţial să popularizăm 

existenţa acestora şi să le facem cunoscute eforturile lor de păstrare a 

identităţii. Nu putem neglija aceşti oameni. Ei trebuie aduşi în prim-planul 

realităţii româneşti. Existenţa unui sector media liber şi independent 
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reprezintă un indicator esenţial în ceea ce priveşte maturitatea democratică 

a unei societăţi”, a menţionat domnul deputat Eugen Tomac în alocuţiunea 

sa. 

Faţă de cele relatate membrii comisiei au propus invitarea domnului 

Cristian David, ministru delegat pentru românii de pretutindeni la 

următoarea şedinţă a comisiei. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problemelor românilor de pretutindeni cu sprijinul 

autorităţilor de resort. 

 

Miercuri,  5 iunie 2013 şi Joi 6 iunie 2013  

 

Comisia pentu comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

acordă o atenţie deosebită şi procedurii transcrierii certificatelor de 

naştere şi căsătorie pentru cetăţenii români care nu au domiciliul în 

România.  

În deschiderea şedinţelor, domnul deputat Eugen Tomac a făcut o 

scurtă prezentare asupra dificultăţilor în soluţionarea tuturor cererilor de 

transcriere a acetelor de stare civilă întocmite în străinătate pentru 

cetăţenii străini care au dobândit cetăţenia română în condiţiile Legii 

21/1991 şi care îşi au izvorul în art. 44, alin. 5 din legea nr. 119/1996. 

După cum preciza domnul deputat Eugen Tomac, preşedintele 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, s-a 

observat o aglomerare mare şi, implicit un timp mai îndelungat de 

aşteptare pentru fiecare cetăţean în parte.  

„Aglomerare mare, precum şi timpul mai îndelungat de aşteptare 

pentru fiecare cetăţean în parte, au generat şi continuă să genereze o 

privare de toate drepturile care decurg din calitatea pe care acesta a 
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dobândit-o în baza Legii nr. 21/1991, republicată, a cetăţeniei române”, 

menţiona domnul deputat Eugen Tomac în alocuţiunea sa.  

Cererile celor care au dobândit cetăţenia română şi nu au avut 

niciodată domiciliul în România, potrivit prevederilor legale în vigoare la 

acest moment, se transcriu doar cu aprobarea primarului sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefului Direcţiei Publice de 

Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a sectorului 1 al Municipiului 

Bucureşti, a subliniat domnul deputat Eugen Tomac. 

De asemenea conform site-ului oficial al instituţiei se observă o 

reducere a programărilor în limita a 200 de cereri/zi de ghişeu.  

„În condiţiile în care numărul cererilor înregistrate pe lună au ajuns 

într-o perioadă de 15000, un calcul arată că media pe zi poate ajunge la 

500 de cereri” a menţionat deputatul Eugen Tomac. 

 Se observă astfel o imagine clară a volumului de solicitări adresate 

de cetăţeni în vedrea transcrierii certificatelor şi a extraselor de stare civilă, 

odată dobândită cetăţenia română, potrivit Legii 119/1996, privind actele 

de stare civilă , republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Pot solicita transcrierea actelor de stare civilă, persoanele care 

dobândesc cetăţenia română probând acest lucru cu certificatul de 

cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare ale României, pentru a-şi exercita drepturile 

care decurg din calitatea recent dobândită. 

Faţă de cele relatate anterior, membrii Comisiei au stabilit 

monitorizarea si contactarea autorităţilor de resort în vederea întreprinderi 

unor demersuri şi fluidizării procedurii de transcriere a certificatelor şi a 

extraselor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată 

domiciliul în România.  
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La lucrările comisiei din data de 5 iunie 2013 au participat               

10 deputaţi din totalul de 13 membri: 

 

Eugen Tomac - preşedinte (PDL), Maria Grecea – vicepreşedinte 

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

(PSD) Octavian Bot (PNL), Constantin – Stelian-Emil-Mot (PSD), Ovidiu 

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

parlamentar), Elena- Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

Mircea Dolha - vicepreşedinte (PNL), Aurelian Mihai (Fără 

apartenenţă la un grup parlamentar) – secretar,  Ovidiu-Cristian-Iane 

(PSD) şi Mircea Lubanovici (PDL).    

 

La lucrări din data de 6 iunie 2013 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), Ninel Peia - secretar (PSD), Aurelian Mihai (Fără 

apartenenţă la un grup parlamentar) – secretar,   Octavian Bot (PNL), 

Ovidiu-Cristian-Iane (PSD), Constantin – Stelian-Emil-Mot (PSD), Ovidiu 

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

parlamentar), Elena- Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat:  

Mircea Lubanovici (PDL).    

PREŞEDINTE, 
Eugen TOMAC 
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