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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 9, 10 şi 11 aprilie 2013 

 
      

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9, 10 şi 11 aprilie 2013. 

  

 

La lucrări au participat 12 deputaţi din totalul de 13 membri: 

Eugen Tomac-preşedinte (PDL), Mircea Dolha-vicepreşedinte (PNL) 

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

(PSD),  Aurelian Mihai (PPDD)–secretar, Ninel Peia-secretar (PSD) Octavian 

Bot (PNL), Ovidiu-Cristian-Iane (PSD), Constantin –Stelian-Emil-Mot (PSD), 

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

parlamentar), Elena- Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

Mircea Lubanovici (PDL) 
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Marţi, 9 aprilie  2013 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Eugen Tomac,  

preşedintele Comisiei. Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi. 

În deschiderea şedinţei din data de 9 aprilie 2013, domnul deputat 

Eugen Tomac a supus atenţiei membrilor comisiei organizarea unei vizite 

de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. 

Contextul actual a problemelor cu care se confruntă comunitatea de 

români din Marea Britanie, precum şi punerea în discuţie a statutului lor de 

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

al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. Astfel, membrii Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării, consideră utilă efectuarea 

unei vizite de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, la 

sfârşitul lunii aprilie 2013. Pe agenda delegaţiei se vor afla o serie de  

întrevederi cu membrii Parlamentului Britanic, oficiali ai guvernului britanic, 

precum şi întrevederi cu membrii comunităţilor de români din Marea 

Britanie.  

Din delegaţie fac parte domnul deputat Mircea Dolha (PNL)-

vicepreşedinte, domnul deputat Aurelian Mihai (PP-DD) – secretar şi 

domnul deputat Ovidiu-Cristian Iane (PSD). 

        Restrictiile pe piaţa muncii, campania negativă pe care presa britanică 

o duce  împotriva liberalizării complete a pieţei forţei de muncă, în principal 

asupra imaginii cetăţenilor români aflaţi în Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord, vor fi principalele subiecte care vor fi dezbătute de 

membrii delegaţiei.  
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MIERCURI,  10 aprilie  2013 

 

Identificarea unor soluţii specifice la problemele particulare 

existente în fiecare comunitate românească din afara graniţelor a 

fost subiectul principal al ordinii de zi.  

După 1990, relaţiile cu românii de pretutindeni au devenit o 

preocupare constantă a autorităţilor române, atât în contextul 

aprofundării relaţiilor bilaterale cu statele pe teritoriul cărora există 

comunităţi româneşti sau care aparţin filonului cultural românesc, 

cât şi în condiţiile în care protejarea drepturilor persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale s-a consacrat drept una dintre 

priorităţile permanente ale guvernelor post-decembriste şi ale 

instituţiilor europene. Astfel, păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea 

identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a românilor din 

vecinătate şi emigraţie a fost, în ultimele două decenii, unul dintre 

obiectivele de importanţă majoră a României. 

În accepţiunea Legii 299/2007, sintagma „români de 

pretutindeni” include persoanele de origine română şi aparţinând 

filonului lingvistic şi cultural românesc care îşi asumă în mod liber 

identitatea culturală românească: persoanele aparţinând 

minorităţilor naţionale, minorităţilor lingvistice sau grupurilor etnice 

autohtone care trăiesc în statele din vecinătatea României, 

indiferent de etnonimul folosit, membrii comunităţilor 

româneşti/originare din România din emigraţie, cetăţenii români cu 

domiciliul sau reşedinţa în străinătate. 

      Preocuparea pentru situaţia etnicilor români din vecinătate a 

condus, pe plan intern, la permanentizarea dezbaterii privind 

drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. În acest 
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moment, la nivel european, România este un model de urmat în 

ceea ce priveşte tratamentul aplicat minorităţilor care trăiesc pe 

teritoriul ei, iar această experienţă pozitivă consolidată conferă ţării 

noastre şi autoritatea morală necesară în tratarea acestui subiect în 

cadru bi - şi multilateral.   

 Identificarea soluţiilor la probleme existente în fiecare 

comunitate românească din afara graniţelor necesită timp, 

colaborare cu structurile parlamentare în vederea promovării pe 

agenda organismelor competente din cadrul instituţiilor europene a 

problemelor cu care se confruntă comunităţile româneşti din statele 

din vecinătate, în vederea obţinerii dreptului de reprezentare a 

etnicilor români în cadrul parlamentului, în administraţia centrală şi 

locală din statele respective. 

Organizarea de manifestări culturale în zonele cu comunităţi de 

români, în colaborare cu organizaţiile româneşti sau autorităţile 

locale; publicarea operelor aparţinând personalităţilor marcante ale 

culturii române şi popularizarea acestora în statele de 

domiciliu/reşedinţă; recuperarea, restaurarea şi întreţinerea 

muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, monumente 

de artă, plăci comemorative etc. din afara teritoriului României; 

sprijinirea centrelor culturale ale comunităţilor româneşti de 

pretutindeni;păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor 

de pretutindeni; formarea unor elite şi a unei noi generaţii de lideri 

care să reprezinte interesele comunităţilor româneşti în statele de 

domiciliu/reşedinţă ar putea reprezenta câteva soluţii privind 

identificarea unor probleme existente în fiecare comunitate 

românească din afara graniţelor.  

Colaborarea strânsă dintre Comisia pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, ministrul delegat pentru românii de 
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pretutindeni, domnul Cristian David, cu Ministerul Afacerilor Externe 

şi Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni 

conduc la identificarea unor soluţii specifice la problemele particulare 

existente în fiecare comunitate românească din afara graniţelor. 

Dovada acestei colaborări este realizarea Strategiei Naţionale privind 

Relaţia cu Românii de Pretutindeni 2013-2016, strategie realizată de 

Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru Relaţia 

cu Românii de Pretutindeni.  

Identificarea soluţiilor privind problemele existente în fiecare 

comunitate continuă prin stabilirea unor întâlniri şi vizite de lucru în 

comunităţile de români din afara graniţelor, precum şi cu autorităţile 

de resort din ţară şi din afară.  

 

Joi,  11 aprilie  2013  

 

Comisia pentu comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

acordă o atenţie deosebită şi petiţiilor şi memoriilor. Dupa o scurtă 

evaluarea a petiţiilor s-au observat probleme în 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.  

Una dintre soluţii care ar putea ajuta în reducerea taxelor consulare 

percepute pentru perfectarea oricărui act în procesul de redobândire a 

cetăţeniei române, ar fi, iniţiativa domnului deputat Eugen Tomac, 

preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării, prin introducerea unui nou alineat, prin care se reduc taxele consulare 

percepute pentru perfectarea oricărui act în procesul de redobândire a 

cetăţeniei române, cu 90%.          
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Dintre memoriile şi petiţiile adresate comisiei au mai fost menţionate 

Programele educaţionale destinate tinerilor din afara graniţelor ţării pentru 

anul 2013. 

Anual, Ministerul Educației Naţionale emite o Hotărâre de Guvern 

privind aprobarea cifrei de şcolarizare, prin care se stabilește “Numărul de 

locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul ministerului pentru tinerii 

de origine etnică română și cetățenii români cu domiciliul în străinătate”. 

Aplicând liniile de acţiune din domeniul relaţiei cu cetăţenii şi etnicii 

români din afara hotarelor Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării, îşi propune să identifice mecanismele de colaborare cu 

Ministerul Educaţiei Naţionale în vederea elaborării metodologiei privind 

acordarea de burse etnicilor români cu domiciliul în străinătate. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continuă monitorizarea şi soluţionarea memoriilor şi petiţiilor cu sprijinul 

autorităţilor de resort.  

 

 

PREŞEDINTE, 
Eugen TOMAC 
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