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SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 9, 10,11 şi 12 decembrie 2013 
 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9, 10, 11 şi 12 decembrie 2013  

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 9 decembrie 2013 de au participat 14 

deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), Mircea Dolha - vicepreşedinte 

(PNL), Mihai Bogdan Diaconu – vicepreşedinte (PSD), Maria Grecea – 

vicepreşedinte (PNL), Mihai Deaconu (PPDD) – secretar, Ninel Peia - secretar 

(PSD), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (neafiliat), Niculina Mocioi 

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

Ion Stan (PSD), Eugen Tomac  (neafiliat), Elena - Ramona Uioreanu (PNL) 

 

 

 Au absentat: 

Adrian Mocanu (PSD)  
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La lucrările comisiei din ziua de 10 decembrie 2013 au participat 13 

deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), Mircea Dolha - vicepreşedinte 

(PNL), Mihai Bogdan Diaconu – vicepreşedinte (PSD), Maria Grecea – 

vicepreşedinte (PNL), Ninel Peia - secretar (PSD), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), 

Aurelian Mihai (neafiliat), Niculina Mocioi (PPDD), Constantin – Stelian-Emil 

Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac  

(neafiliat), Elena - Ramona Uioreanu (PNL) 

 

 Au absentat: 

 Mihai Deaconu (PPDD) – secretar şi Adrian Mocanu (PSD)  

 

Luni, 9 decembrie şi Marţi, 10 decembrie 2013 
 

Şedinţele comisiei din zilele de 9 şi 10 decembrie au fost conduse de 

domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării.  

În deschiderea şedinţelor domnul deputat Mircea Lubanovici a informat 

membrii comisiei asupra punctelor de pe ordinea de zi ce urmează a fi 

discutate.  

În comunităţile istorice de români se fac eforturi susţinute de păstrare a 

identităţii naţionale. 

Arestarea celor doi directori ai Liceului românesc „Lucian Blaga” din 

Tiraspol a atras atenţia membrilor comisiei. Aceştia, în data de 5 decembrie, au 

fost arestați și apoi eliberați în decursul câtorva ore. 

Vicepreşedintele comisiei, domnul deputat Mihai Bogdan Diaconu, i-a 

cunoscut la Chișinău pe cei doi directori, cu ocazia sărbători Zilei Naţionale a 

României, la care au participat 68 de profesori. 
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Cu doar o săptămână în urmă, terenul Liceului Lucian Blaga din Tiraspol 

fusese încercuit cu sârmă ghimpată, elevii români ai Liceului românesc „Lucian 

Blaga”  asistând la percheziţia din liceul lor.          

Şedinţa comisiei a continuat cu informarea referitoare la răspunsul 

Ministrului Culturii, domnul Daniel Barbu cu privire la solicitarea domnului 

Valerian Simirică şi a doamnei Raluca Stribat privind situaţia Casei Enescu din 

Mihăileni. 

 Ca urmare a solicitării trimise din partea comisiei privind analizarea 

demersurilor doamnei Raluca Stirbăt, Preşedinta Scoietăţii Internaţionale 

„George Enescu” din Viena, de a se înscrie în Lista monumentelor istorice o 

locuintă din satul Mihăileni, judeţul Botoşani, casa părintească a mamei 

compozitorului George Enescu, am fost informaţi că, declanşarea procedurii de 

clasare a imobilului în cauză s-a făcut la solicitarea scrisă a Direcţiei pentru 

Cultură a judetului Botoşani, iar termenul legal de încheiere a acestei proceduri 

este de 1 an. 

 De asemenea, după termenul legal de 30 de zile de la emiterea ordinului 

ministrului, documentul a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial al 

României, partea I, iar deţinătorii privaţi ai Casei memoriale din Mihăileni au 

fost identificaţi. 

 Următorul punct al ordinii de zi a fost reprezentat de informarea 

membrilor Comisiei care au luat parte la Conferinţa „Asumarea politică a unui 

calendar al unirii Republicii Moldova cu România”. 

        Deputaţii Mihai Bogdan Diaconu - vicepreşedinte, Ninel Peia – secretar, 

Ovidiu Raeţchi şi Aurelian Mihai, membrii ai Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, au participat în dimineaţa zilei de 10 

decembrie la conferinţa „Asumarea politică a unui calendar al unirii Republicii 

Moldova cu România. Despre importanţa strategică a stabilizării frontierelor 

NATO şi UE”. 

Dezbaterea a abordat din perspectivă economică, socială şi politică  

principalele puncte de interes ale unui posibil calendar al Unirii şi va analiza 

efectele şi implicaţiile geostrategice ale unificării celor două state româneşti. 
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Informările au continuat cu detaliile vizitei deputatului Mihai Bogdan 

Diaconu, vicepreşedinte al comisiei, la Chişinău în perioada 30 noiembrie – 1 

decembrie a.c. Prezent la Chişinău de Ziua Românilor de Pretutindeni, pe 30 

noiembrie, dar şi de Ziua Naţională, deputatul Mihai-Bogdan Diaconu a avut 

onoarea de a deveni membru al Consiliului Unirii de la Chișinău. 

De asemenea în această vizită deputatul Mihai Bogdan Diaconu a avut  

ocazia să vorbescă cu factori politici de la Chișinău, cu intelectuali și lideri de 

opinie şi a purtat  discuţii cu profesorii români din Transnistria, „adevăraţi eroi 

ai limbii şi simțirii românești, care păstrează identitatea românească” după îi 

consideră deputatul Mihai Bogdan Diaconu.   

 

Miercuri, 11 decembrie şi Joi, 12 decembrie 2013 

 

Şedinţele comisiei din zilele de 11 şi 12 decembrie au fost conduse de 

domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării. 

În deschiderea şedinţelor domnul deputat Mircea Lubanovici a informat 

membrii comisiei asupra punctelor de pe ordinea de zi ce urmează a fi 

discutate. 

Primul punct al ordinii de zi a fost reprezentat de anunţul amânării, din 

motive obiective, a deplasării în Serbia, pe care Comisia a avut-o în vedere 

pentru a sprijini românii din Valea Timocului, ţinând cont de situaţia tensionată 

din zonă. 

Perfectarea deplasării în Serbia urmează a se efectua la la începutul 

anului viitor, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe. 

Deplasarea în Serbia este importantă deoarece situaţia românilor din 

Valea Timocului este îngrijorătoare, românii fiind supuşi represiunilor 

autorităţilor sârbe, intervenţia urgentă a statului român fiind absolut necesară. 

De asemenea, au fost prezentate demersurile întreprinse imediat de 

Ambasada României pe lângă autorităţile sârbe vizând clarificarea situaţiei. 
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 Situaţia etnicilor români din Serbia este de altfel permanent în atenţia 

Ministerului Afacerilor Externe. 

Doamna deputat Maria Grecea, vicepreşedinte al comisiei, susţine 

necesitatea luării de măsuri cu privire la comunitatea română din Serbia, care 

întâmpină probleme în mod constant.  

Faţă de cele relatate, membrii comisiei au decis să se deplaseze în Serbia 

la începutul anului 2014.  

 Următorul punct al ordinii de zi l-a reprezentat informarea asupra 

întrevederii avute de domnul deputat Ninel Peia – secretar al Comisiei şi 

preşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Irlanda – cu Excelenţa Sa, 

domnul Gerard Corr, ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii 

Irlanda în România. Întâlnirea a avut loc miercuri, 27 noiembrie, la iniţiativa 

Excelenţei Sale, Domnul Gerard Corr. Au fost prezentate obiectivele întâlnirii. 

        Exprimându-si îngrijorarea că, în ultima perioadă, se intensifică atacurile 

din media occidentală, britanică cu precădere, îndreptate împotriva românilor, 

domnul deputat Peia a solicitat părţii irlandeze să ajute activ la contracararea 

acestui nou tip de discriminare prin promovarea la nivelul UE a unei imagini 

reale a României şi românilor. Argumentul principal adus în discuţie a fost 

faptul că în Irlanda trăiesc peste 40 000 de români care lucrează în domenii de 

înaltă tehnologie.  

 Excelenţa Sa, Domnul Gerard Corr, ambasador Extraordinar şi 

Plenipotenţiar al Republicii Irlanda în România a mentionat că, fiind cetăţeni 

împărtaşesc aceleaşi viziuni, iar Irlanda, încă de anul trecut a ridicat orice 

restricţii pe piaţa muncii pentru muncitorii români.  

 În cadrul discuţiilor au fost iniţiate propuneri cu caracter economic, 

arătându-se că, pentru Irlanda, România se situează pe locul 14 în topul 

partenerilor comerciali.  

 În concluzie, s-au reliefat câteva priorităţi ale colaborării dintre cele două 

părţi printre care au fost menţionate înfiinţarea unui grup de prietenie Irlanda-

România în Parlamentul Irlandez, similar celui din Parlamentul Român, grup 

care să reflecte şi la nivel politic imaginea bunei colaborări dintre cele două 
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ţări; dezvoltarea parteneriatului economic dintre cele două ţări prin 

participarea la un  forum economic comun, precum şi îmbunătăţirea cunoaşterii 

realităţilor comunităţii româneşti din Irlanda prin sprijinul nemijlocit oferit de 

Ambasada Irlandei la Bucureşti. 

Următorul punct al ordinii de zi a presupus informarea asupra noii forme 

a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 

privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului iniţiată de 

către deputatul Ovidiu Alexandru Raeţchi.  

Ceea ce prevede noua formă este modificarea art. 1 a Legii nr. 35/1997 

privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, republicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

      1. La articolul 10, alineatul (1), se introduce o nouă literă, litera e), cu 

următorul cuprins: 

        e) drepturile cetăţenilor români rezidenţi în străinătate. 

      2. După articolul 12¹ se introduce un nou articol, articolul 12², cu 

următorul cuprins: 

Art. 12² 

   (1) Atribuţiile adjunctului specializat în drepturile cetăţenilor români 

rezidenţi în străinătate prevăzute la art. 12¹ se completează cu următoarele: 

a) primeşte petiţiile referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor 

românilor din afara graniţelor ţării; 

b) solicită instituţiilor şi reprezentanţelor României să înceteze 

vătămarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români din străinătate, să 

repună în drepturi petiţionarul şi să repare pagubele cauzate, în situaţia în care 

acestea există; 

c)  urmăreşte activitatea instituţiilor şi reprezentanţelor României 

astfel încât să se asigure celeritatea şi eficienţa procedurilor administrative. 

         (2) Adjunctul specializat în drepturile cetăţenilor români rezidenţi în 

străinătate, în exercitarea atribuţiilor sale, cooperează cu instituţiile statului 

respectiv şi cu reprezentantul parlamentar ales în Colegiul aferent. 
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 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării acordă o 

atenţie deosebită petiţiilor şi memoriilor. Creşterea duratei de obţinere a 

cetăţeniei române, taxele percepute pentru perfectarea oricărui act de 

redobândire a cetăţeniei române au fost temele principale ale petiţiilor. 

 

La lucrările comisiei din zilele de 11 şi 12 decembrie 2013 de au 

participat 13 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), Mircea Dolha - vicepreşedinte 

(PNL), Mihai Bogdan Diaconu – vicepreşedinte (PSD), Maria Grecea – 

vicepreşedinte (PNL), Mihai Deaconu (PPDD) – secretar, Ninel Peia - secretar 

(PSD), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Niculina Mocioi (PPDD), Constantin – 

Stelian-Emil Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion Stan (PSD), Eugen 

Tomac  (neafiliat), Elena - Ramona Uioreanu (PNL) 

 

 Au absentat: 

 Aurelian Mihai (neafiliat) şi Adrian Mocanu (PSD)  

 

 

 

PREŞEDINTE 
Mircea LUBANOVICI 


