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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării         

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 decembrie 2012 , începând cu ora 

12:30 având pe ordinea de zi audierea domnului Cristian David, pentru 

funcţia de ministru delegat pentru românii de pretutindeni (împreună cu 

Comisia românilor de pretutindeni din Senat) 

 

 

 

 



 

La lucrări au participat 7 deputaţi din totalul de 12 membrii: 

 

Eugen Tomac -preşedinte(PDL), Roman Gheorghe-vicepreşedinte 

(PSD), Dolha Mircea- vicepreşedinte (PNL),  Peia Ninel  - secretar (PSD),  

Mihai Aurelian (PPDD)–secretar, Ovidiu Raetchi (PC), Uioreanu Elena 

Ramona (PNL) 

 

Au absentat :  
 
Maria Grecea -vicepreşedinte(PPDD), Octavian Bot (PNL), Ovidiu 

Cristian Iane (PSD), Constantin Stelian Emil Mot (PSD), Mircea 

LUBANOVICI (PDL). 

 

La audierea domnului Cristian David, au participat din partea 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării,                      

7 deputati (din 12) membri. 

 

Deputaţii şi senatorii Comisiilor au ridicat o problematică variată 

referitoare la mandatul domnului Cristian David, printre care grija privind 

situaţia românilor din afara graniţelor, îmbunătăţirea imaginii României în 

afara graniţelor tării, reducerea taxelor consulare si relatia cu Republica 

Moldova. 

 

Printre probleme ridicate de deputatul Eugen Tomac - preşedintele 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării,  

amintim: grija privind situaţia românilor din afara graniţelor ţării, reducerea 

taxelor consulare, votul prin corespondenţă, îmbunătăţirea serviciilor 

consulare faţă de românii din afara graniţelor ţării, îmbunătăţirea imaginii 

României în afara graniţelor tării,  precum  şi relaţia cu Republica Moldova. 



   

Relaţiile strategice, consolidarea diplomatiei, parteneriate conomice, 

multiculturalismul au fost alte preocupari  amintite în cadrul şedinţei. 

 

Dintre priorităţile menţionate de domnul Cristian David în cadrul 

audierii amintim: apărarea drepturilor şi libertăţilor românilor din afară, 

dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase 

a românilor din afara graniţelor ţări, problemele legate de strategia 

dezvoltării relaţiilor dintre instituţiile statului român (Guvern şi Parlament) 

şi comunităţile de români din afara graniţelor ţării, afirmarea identităţii 

românilor din afara graniţelor, sustinerea procesului de integrare a românilor 

din afara graniţelor ţării, apropierea românilor din afara graniţelor ţării faţă 

de familiile din ţară şi nu în ultimul rând îmbunătăţirea imaginii României în 

afara graniţelor ţării. 

 

În urma audierii, cele 2 Comisii au acordat un vot de încredere 

domnului Cristian David,  cu 8 voturi pentru, 4 împotrivă şi 1 abţinere. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
deputat Eugen TOMAC 
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