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

      
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 3, 4 şi 5 septembrie 2013 

  

 

La lucrările comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 septembrie 2013 au 

participat 13 deputaţi din totalul de 14 membri: 

 

Eugen Tomac - preşedinte (neafiliat), Mircea Dolha - vicepreşedinte 

(PNL),Maria Grecea – vicepreşedinte (PPDD), Gheorghe Roman – 

vicepreşedinte (PSD), Ninel Peia - secretar (PSD), Aurelian Mihai (neafiliat) – 

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

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

Ion Stan (PSD), Elena- Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

Mircea Lubanovici  
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Marţi, 3 septembrie şi Miercuri, 4 septembrie 2013  
 

Şedinţele comisiei au fost conduse de domnul deputat Eugen Tomac,  

preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi. 

În deschiderea şedinţelor din zilele 3 şi 4 septembrie 2013, domnul 

deputat Eugen Tomac a adus în atenţia membrilor comisiei problema 

comunităţii româneşti din Serbia. Etnicii din Valea Timocului nu 

beneficiază de statutul şi drepturile acordate persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale în domeniile educaţiei, mass media, religiei sau 

administraţiei. Faţă de cele relatate este necesară monitorizarea situaţiei şi 

identificarea unor soluţii specifice. 

Relaţiile cu românii de pretutindeni au devenit o preocupare 

constantă a autorităţilor române. 

Situaţia etnicilor români din vecinătate a condus, pe plan intern, 

la permanentizarea dezbaterii privind drepturile persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale. 

Păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de 

pretutindeni, sprijinirea centrelor culturale ale comunităţilor româneşti 

de pretutindeni, crearea unor posturi de radio româneşti, acordarea 

burselor de studii tinerilor din Republica Moldova  au fost alte subiecte aduse 

în discuţie. 

Stabilirea calendarului comisiei pentru sesiunea parlamentară 

septembrie – decembrie 2013 a fost un alt subiect înscris pe ordinea 

de zi a comisiei. 

Colaborarea 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 reprezintă alte obiective ale comisiei. 

Alte obiective pe care membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării le au în vedere sunt continuarea 

stabilirii unor întâlniri şi vizite de lucru în comunităţile de români din 

afara graniţelor, precum şi colaborarea strânsă cu autorităţile de 

resort din ţară şi din afară. 

 

 

 Joi, 5 septembrie 2013 
 
 
 

Studiu individual privind politica altor state cu privire la Diasporă. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Eugen TOMAC 
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