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        Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării din ziua de 27 mai a fost condusă de domnul deputat Mircea Lubanovici, 

preşedintele Comisiei.  

        În deschiderea şedinţei domnul deputat Mircea Lubanovici a supus la 

vot ordinea de zi a şedinţei, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

Şedinţa comisiei a continuat cu prezentarea Raportului privind cea de a 

şasea reuniune a Consiliului Consultativ Interinstituţional pentru românii din 

străinătate desfăşurat în data de 29 aprilie 2014. 

 În data de 29 aprilie 2014, la sediul Ministerului Afacerilor Externe              

s-au desfăşurat lucrările celei de a şasea reuniuni a Consiliului Consulatativ 

Interinstituţional pentru românii din strainătate. Reuniunea a fost prezidată 

de către ministul delegat pentru românii de pretutindeni, domnul Bogdan 

Stanoevici. 

 La această reuniune, au participat în calitate de invitaţi  din partea 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, deputaţii 

Mircea Dolha - vicepreşedinte al Comisiei, Ninel Peia- secretar şi Aurelian 

Mihai - membru.  

 În calitate de invitaţi, au mai participat: reprezentanţi ai Cancelariei 

Primului Ministru, Minsterului Afacerilor Externe, ai Ministerului Culturii, şi 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 

Minsterului Afacerilor Interne şi Ministerului Educaţiei Naţionale, 

reprezentanţi ai  Secretarului de Stat pentru Culte şi ai Institutului Cultural 

Român, precum şi reprezentanţi ai Departamentului Politici pentru Relaţia cu 

Românii de Pretutindeni.  

 Problematica reuniunii a fost variată. Îmbunătăţirea imaginii României 

în străinătate, realizarea unui registru al asociaţiilor româneşti active în afara 

graniţelor ţării, identificarea problemelor cu care se confruntă comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării au fost printre subiectele dezbătute în 

cadrul reuniunii. Alte subiecte aduse în atenţie au făcut referire la 

identificarea unor modalităţi de detaşare a profesorilor care să predea 

cursuri de limba română în statele vecine, precum şi problematica 



comunităţilor de români în legătură cu recepţionarea posturilor româneşti de 

radio şi televiziune, precum şi înfiinţarea de cimitire ortodoxe  româneşti în 

Europa Occidentală. 

 În cadrul reuniunii, ministru delegat pentru românii de pretutindeni, 

domnul Bogdan Stanoevici, a anunţat că se lucrează la realizarea unui 

registru al asociaţiilor româneşti active în afara graniţelor ţării, bazat pe 

experienţa şi informaţiile acumulate de către Departamentul Politici pentru 

Relaţia cu Românii de pretutindeni, ca urmare a derulării de proiecte 

destinate comunităţilor de români şi pe informările transmise de către 

misiunile diplomatice. De asemenea, ministru delegat pentru românii de 

pretutindeni, domnul Bogdan Stanoevici a mai precizat că baza de date va 

curpinde informaţii referitoare la data creării asociaţiei, numărul de membrii, 

specificul de activitate şi impactul asupra comunităţii a activităţilor 

organizate. 

 Domnul Bogdan Stanoevici şi-a exprimat aprecierea în ce priveşte 

aportul Bisericii Ortodoxe Române la facilitarea integrării membrilor 

diasporei. În legătură cu crearea unei structuri specilizate în promovarea 

imaginii şi intereselor României în străinătate, ministrul delegat pentru 

românii de pretutindeni a precizat faptul că este necesar un demers legislativ 

şi a făcut apel la sprijinul reprezentanţilor instituţiei Parlamentului. 

 În vederea identificării unor modalităţi de detaşare a profesorilor care 

să predea cursuri de limbă română în statele vecine, ministrul delegat a 

solicitat sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

 Nu în ultimul rând, a mai fost semnalată problema cu care se 

confruntă românii din comunităţile tradiţionale în legătură cu recepţionarea 

posturilor româneşti de radio şi televiziune, solicitând sprijinul 

reprezentantului TVR,  în identificarea unei soluţii tehnice în acest sens.  

 Participant la cea de-a şasea reuniune a Consiliului Consultativ 

Interinstituţional pentru românii din strainătate, deputatul Mircea Dolha, 

vicepreşedinte al Comisiei, a adus în atenţie necesitatea stabilirii unei 

agende punctuale a reuniunilor Consiliului Consultativ Interinstituţional, 



pentru ca reprezentanţii instituţiilor membre să poată pregăti prezentări la 

obiect. De asemenea, a  asigurat instituţiile partenere de întregul sprijin al 

Camerei Deputaţilor în deciziile adoptate în cadrul Consiliului Consultativ 

Interinstituţional. 

Deputatul Ninel Peia, secretar al Comisiei, a subliniat faptul că, 

problematica românilor din străinătate trebuie abordată pe două paliere 

distincte, cel pentru comunităţile româneşti tradiţionale şi cel pentru 

diasporă. 

 De asemenea, deputatul Ninel Peia şi-a exprimat opinia că ar fi 

necesară înfiinţarea unei agenţii a statului, în subordinea ministrului delegat 

pentru românii de pretutindeni, pentru promovarea intereselor României, 

prin capacitarea membrilor marcanţi ai diasporei. De asemenea, deputatul 

Ninel Peia, a subliniat necesitatea sprijinirii membrilor comunităţilor 

româneşti din străinătate pentru a putea accede la funcţii în administraţiile 

statelor de reşedinţă. 

 În intervenţia sa, domnul deputat Aurelian Mihai, membru al Comisiei, 

şi-a exprimat convingerea că gestionarea problematicii românilor din 

străinătate ar necesita existenţa unui minister de resort în cadrul 

administraţiei româneşti, cu un aparat de lucru numeros, care să poată 

interveni operativ în soluţionarea nevoilor românilor de pretutindeni şi a 

reiterat necesitatea înfiinţării de cimitre ortodoxe româneşti în Europa 

Occidentală.  

 Reprezentantul Patriarhiei Române, consilierul George Grigoriţă a adus 

clarificări în privinţa solicitării deputatului Mihai Aurelian referitoare la 

crearea de cimitire ortodoxe româneşti în Europa Occidentală, specificând că 

astfel de cimitire există, dar diaspora românească, de dată recentă, optează 

pentru repatrierea trupurilor celor decedaţi şi înhumarea în ţară. 

Şedinţele comisiei au continuat cu prezentarea de către domnul 

deputat Mircea Lubanovici a  Proiectului „Congresul oamenilor de afaceri 

români de pretutindeni, Romania 2014” iniţiat de George Bogdan, consilier 



superior din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia 

pentru Dialog Social. 

Discuţiile au avut în vedere modalităţile şi posibilitatea de sprijinire a 

Proiectului ce are ca scop valorificarea şi creşterea rolului comunităţilor 

româneşti de peste hotare în dezvoltarea economică, socială, culturală şi 

ştiinţifică a României. 

Proiectul îşi propune să contribuie la dezvoltarea de noi oportunităţi de 

afaceri prin promovarea cu eficacitate crescută a potenţialului investiţional, 

de afaceri şi turistic al României pe pieţele lumii, prin creşterea exporturilor 

româneşti, atragerea turiştilor şi investitorilor străini dar şi prin fidelizarea şi 

dezvoltarea comunităţii consumatorilor de mare forţă în ţări ca SUA, China, 

Israel, Franţa, Germania şi alte ţări.  

Dintre obiectivele proiectului au fost amintite crearea unei reţele 

internaţionale de IMM-uri care îşi desfăşoară activitatea în străinătate pe 

baza promovării potenţialului economic şi investiţional românesc, precum şi 

creşterea rolului Diasporei române în dezvoltarea economică a României. 

 În unanimitate, având în vedere complexitatea proiectului, membrii 

comisiei au hotărât ca acest proiect să rămână în dezbatere pentru o  

şedinţă viitoare.  Cu privire la organizarea acestui Congres, domnul deputat 

Mircea Dolha, vicepreşedinte al comisiei, a propus, ca acest Congres al 

oamenilor de afaceri români de pretutindeni, România 2014, să fie organizat 

în acelaşi timp cu Congresul Românilor de Pretutideni.  

 Continuând cu următorul punct al ordinii de zi deputatul Mircea 

Lubanovici, preşedintele comisiei l-a prezentat pe domnul Sergiu Klein, 

producător de Programe comunitare de televiziune din Israel. 

În deschidere, domnul Sergiu Klein a făcut o scurtă prezentare a 

canalului comunitar de televiziune din Israel. După cum preciza, acest canal 

comunitar a fost înfiinţat pentru lansarea unui canal de televiziune care să 

ofere anumitor comunităţi, categorii sociale sau grupuri etnice, posibilitatea 

de a se adresa publicului israelian şi de a-şi exprima punctele de vedere.  

În general, producătorii de programe comunitare de televiziune sunt 



centrele de televiziune comunitară care funcţionează pe lângă unele consilii 

locale de conducere, orăşeneşti sau regionale. Un asemenea centru este 

condus de un îndrumător profesionist asistat de o echipă de voluntari, 

dispune de echipament profesional pentru realizarea de programe şi, în 

general, tratează subiecte de interes local. 

Totodată există şi posibilitatea ca producătorii autonomi de programe 

de televiziune să transmită producţii audiovizuale pe teme specifice care nu 

interesează centrele comunitare de televiziune. 

În privinţa colaborării cu programe asemănătoare din Diasporă domnul 

Sergiu Klein a amintit că, la prima ediţie a programului comunitar de 

televiziune în limba română, din perioada iunie 2010-ianuarie 2012, a fost 

stabilită o formă de colaborare constând în schimbul de materiale video, idei 

şi proiecte cu domnul Florin Bojor, un teolog şi lingvist român aflat la 

specializare în Spania, care a profitat de oferta Canalului 3 de televiziune în 

limba catalană de la Barcelona pentru a lansa un program comunitar în 

limba română care să reflecte îndeletnicirile, manifestările culturale şi 

preocupările comunităţii de români din Catalonia. 

Domnul Florin Bojor a lansat la Barcelona şi asociaţia culturală "Casa 

României din Catalonia" iar unele materiale filmate la manifestările literare 

ale acestei asociaţii au fost adaptate şi transmise în cadrul programului 

comunitar de televiziune din Israel. La rândul său, domnul Bojor a transmis 

în cadrul programului său unele materiale furnizate de programul comunitar 

din Israel. 

Din lipsa fondurilor, acest program şi-a încetat activitatea. Ulterior, 

domnul Florin Bojor, originar din Bistriţa a revenit în România şi, cu sprijinul 

canalului local de televiziune, a realizat o serie de reportaje despre 

comunitatea română din Spania. 

În privinţa posibilităţilor de dezvoltare a mijloacelor de comunicare în 

limba română din Israel, domnul Sergiu Klein a precizat că în Israel a existat 

dintotdeauna o puternică activitate jurnalistică comunitară în limba română 



care s-a dezvoltat datorită subvenţiilor acordate de diverse partide politice şi 

îndeosebi Partidul Muncii. 

În ceea ce priveşte activitatea jurnalistică comunitară în limba română, 

domnul Klein a precizat că aceasta s-a concentrat cu precădere în domeniul 

presei scrise şi tipărite, ea fiind inexistentă în domeniul producţiei jurnalistice 

comunitare radiofonice sau de televiziune. În prezent, Radiodifuziunea 

Israeliană transmite un program zilnic în limba română, cu o durată de 15 

minute dar nu există date privind numărul ascultătorilor sau participarea 

membrilor comunităţii române la realizarea acestui program, cu excepţia 

istoricului Lucian Herşcovici care susţine prelegeri pe diverse teme la 

emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Israelului. 

Un alt subiect adus în dezbatere a fost acela al presei scrise în limba 

română din Israel, care se finanţează în mare din vânzarea tirajului său 

tipărit, ea fiind slab dezvoltată sau aproape inexistentă în varianta sa 

electronică. Trecerea la un format electronic presupune pierderea majorităţii 

veniturilor realizate din vânzarea tirajului tipărit şi încetarea apariţiei 

publicaţiilor în limba română. 

Urmare a situaţiei prezentate membrilor comisiei, domnul Sergiu Klein 

solicită sprijin în aplicarea unor proiecte cum ar fii lansarea unui scurt curs 

de iniţiere în producerea de programe comunitare de televiziune la Bucureşti 

pentru acei membri ai comunităţilor din diaspora română interesaţi să 

lanseze iniţiative asemănătoare în ţările lor de reşedinţă, fie la posturi de 

televiziune sau pe internet, sau lansarea unui canal al diasporei române pe 

YouTube compus din contribuţiile diverselor comunităţi româneşti sau 

realizarea unui program special pentru România al membrilor diasporei din 

Israel, difuzat de un canal de televiziune din România şi difuzarea, în paralel, 

la canalul comunitar israelian a unor programe ale postului de televiziune din 

România cu care se stabileşte proiectul de colaborare. 

După cum a menţionat domnul Sergiu Klein un prim proiect pus deja în 

aplicare constă în lansarea pe canalul social YouTube a paginii scriitorilor 

români din Israel, constând din interviuri şi reportaje realizate la 



manifestările culturale organizate de Asociaţia Scriitorilor Israelieni de Limbă 

Română. Obiectivul acestui proiect îl constituie prezentarea activităţilor 

literare româneşti din Israel scriitorilor din România şi din diaspora română, 

facilitarea stabilirii de contacte între scriitori şi schimbul de opinii prin 

intermediul postării de comentarii pe YouTube. 

 Pentru o mai bună cunoaştere a problemelor comunităţilor de români, 

precum şi o îmbunătăţire a imaginii comunităţilor româneşti din afara ţării, 

domnul Sergiu Klein solicită membrilor comisiei sprijin în stabilirea unei 

colaborări cu mass-media, radiourile şi televiziunile din România.  

 

 

 

 

                                   Joi, 29 mai  2014 

 

Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 

 


