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PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din zilele de 26 si 27 iunie 2013 

      
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 26 si 27 iunie 2013. 

  

 

La lucrările comisiei din data de 26 iunie 2013 au participat               

13 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), Mircea Lubanovici(PDL), Constantin– Stelian-Emil-Mot (PSD), Ovidiu 

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

Elena- Ramona Uioreanu (PNL). 
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Miercuri, 26 iunie 2013  
 

Şedinţa comisiei a fost condusă de domnul deputat Eugen Tomac,  

preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării.  

        În deschiderea şedinţei din data de 26 iunie 2013, domnul deputat 

Eugen Tomac a prezentat Bilanţul activităţii comisiei în sesiunea 

parlamentară februarie – iunie 2013. 

Astfel, în perioada februarie – iunie 2013 au avut loc o serie de 

întâlniri cu reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea 

identificării mecanismelor de colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale 

privind elaborarea metodologiei de şcolarizare a tinerilor de origine etnică 

română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, în sistemul de 

învăţământ din România pentru anul de studii 2013-2014, cu reprezentanţi 

ai Institutului Limbii Române şi reprezentanţi ai Direcției Generale- Relații 

Internaționale din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi cu 

reprezentanţi ai Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de 

Pretutindeni din cadrul Ministrului Afacerilor Externe.   
Situaţia învăţământului în limba română în comunităţile româneşti  

de peste hotare, situaţia presei de limbă română de peste hotare, 

identificarea unor soluţii specifice la problemele particulare existente 

în fiecare comunitate românească din afara graniţelor, procedura 

transcrierii certificatelor de naştere şi căsătorie pentru cetăţenii români 

care nu au domiciliu în România au fost numai o parte din subiectele 

dezbătute de membrii comisiei în prima sesiune parlamentară. 

Comisia pentu comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

a acordat şi acordă o atenţie deosebită şi petiţiilor şi memoriilor. 

După o scurtă evaluare a petiţiilor s-au observat probleme în 
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procesul de redobândire a cetăţeniei române, pentru cetăţenii 

românii din Republica Moldova. Creşterea duratei de obţinere a 

cetăţeniei române, taxele percepute pentru perfectarea oricărui act 

de redobândire a cetăţeniei române au fost temele principale ale petiţiilor 

înaintate Comisiei.  

Una dintre soluţiile propuse în procesul de redobândire a cetăţeniei 

române este iniţiativa legislativă a domnului deputat Eugen Tomac, 

preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării, de introducere a unui nou alineat în Legea 198/2008 privind serviciile 

consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la 

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, care 

prevede reducerea cu 90% a taxelor consulare percepute pentru 

perfectarea oricărui act în procesul de redobândire a cetăţeniei române  

Dintre memoriile şi petiţiile adresate comisiei au mai fost menţionate 

cele referitoare la programele educaţionale destinate tinerilor din afara 

graniţelor ţării pentru anul 2013. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua  monitorizarea şi soluţionarea memoriilor şi petiţiilor cu sprijinul 

autorităţilor competente.  

Examinarea proiectelor şi propunerilor legislative au fost, de 

asemenea, alte obiective prioritare ale Comisiei. Dintre proiectele şi 

propunerile legislative dezbătute de membrii comisiei s-au aflat Proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299 din 13 noiembrie 

2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. (PL x 117/2012), 

Proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2013, Proiectul de Lege privind 

acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenia română, dar 

care au fost persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori 

constituite în prizonieri, precum şi Propunere legislativă pentru completarea 
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articolului 11 alineatul (1) litera a) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea 

Camerei Deputaților și pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2004 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii 

administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali, Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare 

pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate. Nu în ultimul 

rând a fost dezbătută în comisie Propunerea legislativă pentru completarea 

articolului 11 alineatul (1) litera a) din Legea nr.35/2008 pentru alegerea 

Camerei Deputaților și pentru modificarea și completarea Legii nr.64/2004 

pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii 

administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali. 

Proiectul de Strategie Naţională privind relaţia cu românii de 

pretutindeni 2013-2016, proiect elaborat de către Ministerul Afacerilor 

Externe prin Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de 

Pretutindeni a fost un alt subiect aflat pe ordinea de zi a comisiei din 

sesiunea parlamentară februarie – iunie 2013. 

Acţiunile susţinute de Comisia pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării au fost dezbaterile „Basarabia în presa de ieri şi de 

azi”, organizată, împreună cu Organizaţia Studenţilor Basarabeni, în cadrul 

celei de a VI-a ediţii a Festivalului „Zilele Basarabiei” la 28 martie 2013. 

Alte evenimente desfăşurate cu sprijinul Comisiei au vizat lansarea 

volumului “Documentele anexării Basarabiei. Corespondenţa diplomatică 

Paris-Sankt Petersburg 1807-1812”, autori: George Damian, Ion Gaidău şi 

Elena Tacu; „27 Martie 1918 – Unirea Basarabiei cu România, model pentru 

integrarea Europeană a Republicii Moldova”, dezbatere organizată de 

Platforma Civică, “Acţiunea 2012”, în parteneriat cu Centrul pentru Cultură, 
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Istorie şi Educaţie, Fundaţia Naţională pentru Românii de Pretutindeni şi 

Consiliul Mondial Român.  

         Un alt subiect dezbătut în cadrul şedintelor Comisiei a fost 

organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni, conform art. 8  din 

Legea 299/200, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.  

         Contextul actual al problemelor cu care se confruntă comunitatea de 

români din Marea Britanie, precum şi dezbaterile pe marginea statutului lor 

de cetăţeni europeni, a impus organizarea unei vizite de lucru în Regatul 

Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord în perioada 1-5 iunie 2013, a 

unei delegaţii formată din membrii ai Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării.  

Vizita domnului Keith Vaz, Preşedintele Comisiei pentru Afaceri 

Interne din Camera Comunelor a Regatului Unit al Marii Britanii şi al 

Irlandei de Nord, precum şi vizita membrilor Comisiei comune pentru 

integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii 

Moldova din Republica Moldova au fost două dintre cele mai importante 

evenimente din activitatea Comisiei. 

        Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul 

instituţiilor de resort.  

 

Joi, 27 iunie 2013  

 

Stabilirea calendarului comisiei pentru sesiunea parlamentară 

septembrie – decembrie 2013 fost subiectul principal al ordinii de zi. 

De asemenea, în atenţia membrilor comisiei a fost adusă 

problema comunităţii româneşti din Serbia. Separarea artificială dintre 

români, majoritatea înregistraţi în Voievodina, şi „vlahii din Valea 

Timocului, este transpusă într-o diferenţă de tratament faţă de 
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comunitatea românească. Etnicii din Valea Timocului nu beneficiază de 

statutul şi drepturile acordate persoanelor aparţinând minorităţilor 

naţionale în domeniile educaţiei, mass media, religiei sau administraţiei, iar 

autorităţile de la Belgrad încearcă să acrediteze teoria conform căreia 

„vlahii” ar avea o identitate şi o limbă distinctă. Faţă de cele relatate este 

necesară monitorizarea situaţiei şi identificarea unor soluţii specifice. 

Identificarea unor soluţii specifice la problemele particulare 

existente în fiecare comunitate românească din afara graniţelor, 

situaţia presei de limbă română de peste hotare, situaţia comunităţii de 

etnici români, evoluţia acestora, precum şi situaţia limbii, culturii şi 

tradiţiilor româneşti, memoriile şi petiţiile vor fi obiectivele principale ale 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în sesiunea 

parlamentară septembrie – decembrie 2013. 
 

La lucrările comisiei din data de 27 iunie 2013 au participat               

13 deputaţi din totalul de 14 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), Mircea Lubanovici(PDL), Constantin–Stelian-Emil-Mot(PSD), Ovidiu 

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

Elena- Ramona Uioreanu (PNL). 
 

 Au absentat 

Mihai Deaconu (PPDD) 

PREŞEDINTE, 
Eugen TOMAC 
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