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Sinteza 
lucrărilor Comisiei din zilele de 4, 5 si 6 februarie 2014 

 
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 4, 5 si 6 februarie 2014 
 

La lucrările comisiei din ziua de 4, 5 si 6 februarie 2014 au participat 

13 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

 

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

vicepreşedinte, Maria Grecea (PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PPDD) – 

secretar, Ninel Peia (PSD), - secretar, 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: 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL) şi Adrian Mocanu (PSD)  
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Marţi, 4 februarie şi Miercuri, 5 februarie 2014 

 

Şedinţele comisiei din zilele de 4 şi 5 februarie au fost conduse de 

doamna deputat Maria Grecea, vicepreşedintele Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării.  

În deschiderea şedinţelor, doamna deputat Maria Grecea a supus la vot 

ordinea de zi a şedinţelor comisiei. Cu unanimitate de voturi,  membrii 

comisiei au hotârât ca dezbaterile cu privire la situaţia comunităţilor de români 

din Ucraina şi organizarea congresului românilor de pretutindeni să fie 

dezbătute la următoarea şedinţă. 

Primul punct al ordinii de zi l-a constituit informarea membrilor Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării cu privire la vizita de 

lucru a preşedintelui Comisiei pentru absorbţia imigraniţilor şi diasporă din 

Knesset în a doua parte a lunii februarie, în vederea monitorizării şi gestionării 

eficiente a problematicii românilor de pretutindeni, precum şi intensificarea 

contactelor parlamentare bilaterale.  

 Dezbaterile au continuat cu avizarea Propunerii legislative privind 

completarea art.8 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, republicată ( Plx 

667/2013), comisia fiind sesizată în avizare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.8 

din Legea cetățeniei române nr.21/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul eliminării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de 

art.8 alin.(1)  lit.a) şi d) în cazul acordării cetăţeniei române cetăţenilor străini 

de etnie română. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea 

favorabilă a propunerii legislative. 

 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 53/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului a fost următorul 

punct al ordinii de zi. Comisia a fost sesizată în avizare. 
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  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii unui 

nou adjunct al Avocatului Poporului care, potrivit proiectului, este specializat 

în drepturile cetăţenilor români rezidenţi în străinătate 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea 

favorabilă a propunerii legislative. 

 Dezbaterea asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (Pl x 566/2013) a fost următorul punct al ordinii 

de zi. Comisia şi aici a fost sesizată în avizare; 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu o nouă secţiune alcătuită dintr-un singur 

articol,art.611, potrivit căruia Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul 

politici pentru relaţia cu românii de pretutindeni, în colaborarea cu Ministerul 

Educaţiei Naţionale, poate organiza unităţi de învăţământ pe lângă 

ambasadele sau consulatele României 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea 

favorabilă a propunerii legislative. 

Deputat Mihai-Bogdan Diaconu, vicepreşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării aduce în atenţia membrilor 

comisiei petiţia preotului părintelui  Boian Alexandrovici din Valea Timocului. 

Necesitatea materialului didactic, CD-uri, DVD-uri pentru ca românii din 

Valea Timocului să înveţe, să scrie, să citească în limba română,  sunt numai 

o parte din problemele comunităţilor de români din Valea Timocului.  Românii 

de aici au învăţat limba în familie.  

Construcţiile de biserici româneşti pe teritoriul comunei Bor sunt 

anevoioase şi din fonduri proprii, devenind o problemă.  

Situaţia prezentată atrage atenţia asupra necesităţii unei abordări 

speciale şi mult mai detaliate asupra comunităţilor istorice de români din 

vecinătatea graniţelor. Astfel membrii comisiei propun efectuarea unei vizite în 

Valea Timocului, pentru o mai bună monitorizare a situaţiei. 
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Joi,  6 februarie  2014 

 

Şedinţa comisiei din din ziua de 6 februarie 2014, a fost condusă de 

doamna deputat Maria Grecea, vicepreşedintele Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării. Membrii comisiei au aprobat ordinea de zi. 

În deschiderea şedinţei, doamna deputat Maria Grecea a informat 

membrii comisiei asupra petiţiei domnului Viorel Dolha, vicepreşedintele 

Asociaţiei învăţătorilor din România.  

          Petiţia domnului Viorel Dolha aduce în atenţie situaţia drepturilor 

românilor.  Astfel, în Serbia drepturile românilor diferă de la o zonă la alta.  

În Serbia de răsărit, în judeţele Bor şi Zajecear orele de limbă română 

pot fi predate doar de profesorii care au studiat ei înşişi limba română atunci 

când au fost elevi sau studenţi. Legislaţia de până în iulie 2013 le permitea să 

predea ore de limbă română şi celor care cunoşteau această limbă doar din 

familie. O altă problemă este predarea limbii române în şcoli, care se face la 

ore târzii, seara, copii neputându-se deplasa din lipsa transportului. 

Şedinţa comisiei continuă cu informare asupra situaţiei comunităţilor 

româneşti şi a limbii române în ţările vecine României, situaţie prezentată de 

Academia Română –Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan- Al.Rosetti”. 

Urmare a şedinţei din 12 noiembrie 2013, privind comunităţile de 

români din afara graniţelor ţarii, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan- 

Al.Rosetti” aduce în atenţia membrilor comisiei faptul că, majoritatea 

covârşitoare a românilor din ţările vecine cu România sunt bilingvi, iar gradul 

de păstrare al limbii materne diferă de la ţară la ţară şi, uneori, în cadrul 

aceleaşi ţări, de la o zonă la zonă. 

Un exemplu îl constituie convieţuirea româno-maghiară unde s-au creat 

situaţii proprice dezvoltării bilingvismului.  

În Banatul sârbesc în fiecare localitate există şcoli româneşti, iar în cazul 

satelor cu un număr redus de români, există cel puţin o clasă cu limbă de 

predare română. 
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 Din informarea prezentată se atrage atenţia necesităţii iniţierii unor 

acţiuni de salvare a limbii române din punct de vedere etnic şi lingvistic prin  

susţinerea şcolilor româneşti cu programe şi manuale adecvate, cu burse sau 

vacanţe şcolare în ţară, etc.   

 În cadrul dezbaterilor s-a propus invitarea domnului Lazurcă, 

ambasador al Ambasadei României în Republica Moldova, în prima parte a 

lunii martie a.c. având în vedere problemele românilor din Republica Moldova. 

 De asemenea, se propune o discuţie cu domnul Cristian David, ministru 

delegat al Departamentului pentru relaţii publice privind programele destinate 

comunităţilor de români din afara graniţelor pentru aceste an 

Alte probleme aduse în dezbatere de membrii comisiei au făcut referire 

la îmbunătăţirea serviciilor consulare, şi iniţierea unor dialoguri cu preşedinţii 

altor comisii pentru a primi solicitări în avizare.   

Membrii comisiei au în vedere necesitatea intensificării activităţilor 

legate de comunităţile de români din afara graniţelor ţării, precum şi o 

legătură mai strânsă cu instituţiile de resort.  

 

 

VICEPREŞEDINTE 
Maria GRECEA 


