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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 18, 19 şi 20 martie 2014 
 

 

La lucrările comisiei din zilele de 18 şi 19 martie 2014 au participat                      

12 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

Mircea Dolha (PNL) - vicepreşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (PSD) – 

vicepreşedinte, Niculina Mocioi (PPDD)– vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PPDD) – 

secretar, Ninel Peia (PSD) - secretar, Maria Grecea (PNL),Ovidiu-CristianIane 

(PSD), Aurelian Mihai (neafiliat), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion Stan (PSD), 

Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL) 

 

 

 Au absentat: 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), Adrian Mocanu (PSD) şi Constantin –

Stelian-Emil Moţ (PSD)  
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        Invitat: doamna Silvia Şuiu – Asociaţia „Armonia Educativă”                                                                                                                              

 

        Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

ziua de 18 martie a fost condusă de domnul deputat Mircea Dolha, 

vicepreşedintele Comisiei.  

        În deschiderea şedinţei domnul deputat Mircea Dolha a supus la vot ordinea 

de zi a şedinţelor, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi cu menţiunea ca 

invitaţia Asociaţiei „Armonia Educativă” de la punctul 3 să fie discutată la primul 

punct, având în vedere participarea în calitate de invitat a doamnei Silvia Şuiu, 

reprezentant al Asociaţiei.  

Beneficiară a unui proiect european de tineret în cadrul programului 

„Tineret în Acţiune” al Comisiei Europene, Asociaţia „Armonia Educativă” a obţinut 

finanţarea proiectului „Parlamentul Activ”. Prin intermediul proiectului care se 

adresează tinerilor, inclusiv celor din afara graniţelor, se are în vedere dialogul cu 

europarlamentari şi parlamentari privind rolul acestora în contextul european. De 

asemenea în cadrul proiectului vor avea loc simulări ale unor şedinţe şi 

prezentarea unor propuneri legislative.   

La punctul doi al ordinii de zi, domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte 

al comisiei a prezentat situaţia etnicilor români  din Serbia de Răsărit.    

În Serbia de Răsărit studiul limbii române în şcolile primare şi gimnaziale nu 

a fost posibil până în anul 2013. Proveniţi din regiunea Serbiei Centrale şi de 

Răsărit, membrii asociaţiei semnalează faptul că nu au avut posibilitatea de a 

urma învăţământul pre-universitar în limba maternă (română) în ţara lor de 

origine (Serbia). Studiul în limba maternă este posibil numai la nivel universitar, 

prin sprijinul oferit de România, prin burse de studiu în România.  

Dreptul la învăţământ şi serviciu religios în limba română precum şi situaţia 

din judeţele Branicevo, Pomoravski, Podunavski şi regiunea Belgrad au fost alte 

subiecte aduse în dezbatere. 

Deputatul Mircea Dolha a continuat cu informarea membrilor comisiei cu 

privire la acordul de parteneriat dintre Asociaţia Generală a Învăţătorilor din 
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România, Asociaţia Pedagogilor din Regiunea Odessa – Ucraina, Asociaţia 

Generală a Învăţătorilor din România - Filiala din Republica Moldova şi  Asociaţia 

Dezvoltare Creativă „Varto” din Ucraina.  

Dintre obiectivele acestui acord de parteneriat au fost menţionate asocierea 

părţilor în vederea schimbului experienţei avansate în domeniul educaţiei, 

formării continue a cadrelor didactice din învăţământ; dezvoltarea sistemului 

educaţional în conformitate cu dimensiunile educaţionale europene; asigurarea 

accesului fiecărui elev la o educaţie de calitate; încurajarea educaţiei copiilor, 

tinerilor şi adulţilor în spiritul respectului faţă de valorile culturale naţionale şi faţă 

de tradiţiile naţionale concomitent cu cunoaşterea, respectul şi preţuirea valorilor 

naţionale ale popoarelor vecine şi etniilor conlocuitoare;sprijinirea învăţământului 

de limbă ucraineană şi rusă din România şi Republica Moldova şi a învăţământului 

de limbă română din Ucraina, precum şi încurajarea creaţiei tinerilor şi stimularea 

talentelor tinere în cultură, ştiinţă şi artă, acordarea de burse pentru studii, de 

premii şi diplome, precum şi asigurarea altor forme de sprijin material, crearea de 

noi instituţii şi organizaţii obşteşti internaționale pentru formarea și realizarea 

proiectelor educaționale, social-pedagogice, psihologo-pedagogice și de alt gen în 

contextul integrării europene . 

Punctul trei al ordinii de zi l-a constituit informarea cu privire la deplasarea 

unei delegaţii a Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în 

Regatul Spaniei.  

Având în vedere intensificarea contactelor parlamentare bilaterale în 

contextul actual al problemelor cu care se confruntă comunitatea de români din 

Regatul Spaniei, se impune organizarea unei vizite de lucru în Regatul Spaniei. 

Membrii comisiei au stabilit următoarea componenţă a delegaţiei: Mircea 

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

secretar şi Ovidiu-Alexandru Raeţchi (PC). 

Programul va cuprinde următoarele: întâlniri cu reprezentanţi ai 

comunităţilor româneşti din zonă, cu presa română din diasporă, cu mediul 

oamenilor de afaceri, precum şi cu membri ai Parlamentului Spaniol. De 

asemenea, fiecare membru al delegaţiei va participa la slujba de Duminică  din 



 
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222 Fax: 021/4141223 

cromanii@cdep.ro 
 

zona Madridului şi la sărbătoarea zilei de 1 Iunie, ocazie cu care se vor înmâna 

cadouri pentru copiii români prezenţi la eveniment.  

Plecarea delegaţiei parlamentare a fost stabilită pentru 28 mai, cu 

întoarcere Duminică 1 iunie sau luni, 2 iunie până în jurul amiezii. Cheltuielile 

pentru o noapte sau două, după caz, vor fi suportate de către deputaţi din 

bugetul propriu. 

La punctul 4, diverse, s-a prezentat situaţia geo-politică din Ucraina şi 

Republica Moldova. 

Domnul vicepreşedinte Bogdan Mihai Diaconu a cerut deplasarea de urgenţă 

în Republica Moldova. În legătură cu această solicitare domnul vicepreşedinte 

Mircea Dolha a propus să fie adresată Ministerului Afacerilor Externe o cerere de 

informare privind situaţia din Republica Moldova precum şi recomandarea 

Ministerului Afacerilor Externe în ce priveşte oportunitatea deplasării date fiind 

condiţiile actuale.  

Domnul deputat Ion Stan a propus invitarea la şedinţa comisiei de 

săptămâna viitoare a domnului Bogdan Dragoş Aureliu Marian-Stanoevici, 

ministru delegat pentru românii de pretutindeni,  propunere agreată de membrii 

comisiei, motiv pentru care a fost trimisă o invitaţie domnului ministru Stanoevici.  

În privinţa petiţiilor, domnul vicepreşedinte Mircea Dolha a solicitat ca toate 

petiţiile care fac referire la activitatea şi specificul comisiei să fie prezentate în 

şedinţele comisiei, chiar dacă sunt trimise în atenţia deputaţilor, în vederea 

monitorizării şi soluţionării cu sprijinul autorităţilor de resort.  

 

Joi,  20 martie 2014 

 

Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 
Mircea Dolha 


