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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16, 17 şi 19 noiembrie 2015 

 
 

      La lucrările comisiei din ziua de 16 noiembrie 2015 au participat             
16 deputaţi din totalul de 19 membri: 
 
      Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Gabriel-Valentin Boboc – 
vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – vicepreşedinte, Mircea Dolha 
(PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (DP) – secretar, Sorin Teju (PC-PLR) – 
secretar, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria 
Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Niculina Mocioi 
(PNL), Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan (PSD) şi 
Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Înlocuiri: 

Mircea Man (PNL) – l-a înlocuit în prima parte a şedinţei pe domnul deputat 

Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte. 
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Au absentat: 

      Adrian Mocanu (PSD), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD) şi Eugen Tomac 

(neafiliat). 

 

 

Luni, 16 noiembrie 2015 

 

      
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 16 noiembrie 2015, începând cu ora 13:00, 

având pe ordinea de zi audierea domnului Lazăr Comănescu, candidat pentru 

funcţia de ministru al Afacerilor Externe şi a domnului Dan Stoenescu, candidat 

pentru funcţia de ministru delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni în 

cadrul Departamentului  pentru relaţiile cu românii de pretutindeni. 

Şedinţa s-a desfăşurat împreună cu Comisia pentru politică externă din 

Camera Deputaţilor şi Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru românii 

de pretutindeni din Senat. 

În deschiderea  şedinţei de audiere, domnul Lazăr Comănescu a prezentat 

priorităţile, obiectivele şi liniile de acţiune ale Ministerului Afacerilor Externe 

(MAE), conform Programului de guvernare, afirmând că va continua să 

promoveze şi să protejeze interesele naţionale ale României şi ale cetăţenilor 

săi. 

         De asemenea, domnul Lazăr Comănescu a mai menţionat că România 

poate participa mult mai activ în procesul decizional de la nivelul Uniunii 

Europene, subliniind importanţa deosebită a pregătirii preşedinţiei României la 

Consiliul UE, atât ca funcţionare a instituţiilor europene cât şi ca oportunitate 

pentru participanţii din cele 27 de state membre de a-şi însuşi o mai bună 

cunoaştere a realităţilor României. 

În cadrul audierii, domnul Lazăr Comănescu a precizat că trebuie ţinut 

cont de evoluţiile care au loc pe plan internaţional şi care necesită eforturi de 

viziune cu privire la modul în care România acţionează pe plan extern, dar şi 



necesitatea ca miniştrii României să îşi construiască o relaţie cât mai bună cu 

omologii săi. 

După scurta prezentare a direcţiilor ce urmează a fi abordate de MAE,  

susţinută de către domnul Lazăr Comănescu, deputaţii şi senatorii au ridicat o 

problematică variată referitoare la viitorul mandat al ministrului propus, printre 

care: îmbunătăţirea imaginii României în afara graniţelor tării, reunirea 

Basarabiei cu România, aderarea României la spaţiul Schengen, consolidarea 

frontierelor UE, probleme privind minorităţile din statele vecine, criza 

imigranţilor, dimensiunea economică a politicii româneşti, coordonarea cu 

NATO, parteneriate strategice cu Statele Unite ale Americii, cooperarea 

interinstituţională, revigorarea relaţiilor României cu spaţiile din afara Europei şi 

arealului Euroatlantic, politici din străinătate şi vecinătate, programul Visa 

Waiver, protecţia muncitorilor români în străinătate, protecţia minorităţilor 

naţionale. De asemenea, înfiinţarea de noi consulate în oraşele Bari, Stuttgart şi 

Manchester, având în vedere că anul următor există în grila de extindere a 

misiunilor diplomatice noi misiuni consulare în Spania - Insulele Baleare, 

Insulele Canare şi în partea de Nord-Vest a Spaniei, Galicia, precum şi situaţia 

taxelor consulare s-au aflat printre problematicile ridicate de deputaţii şi 

senatorii Comisiilor reunite. 

 În intervenţia sa, preşedintele Borbely s-a referit la dimensiunea 

economică a politicii externe, la importanţa reprezentării României în cadrul 

instituţiilor internaţionale, în special în cadrul ONU, precum şi la colaborarea 

instituţională între Guvern şi Parlament. 

Domnul deputat Aurelian Mihai, membru al Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării, a punctat discriminarea existentă prin 

adoptarea textului OUG 64/2014 şi situaţia taxelor consulare precum cea 

pentru eliberarea titlului de călătorie, precizând că există prevederi cu privire la 

gratuitatea pentru minorii în vârsta de până la 6 ani, în opinia sa, gratuitatea 

trebuind a fi aplicată tuturor cetăţenilor minori până la vârsta de 18 ani. 

De asemenea, domnul deputat Aurelian Mihai a mai adus în discuţie 

problema legată de bugetul MAE, diminuat încă din anul 2009, buget care în 

opinia sa ar fi trebuit să fie discutat în Parlament şi votat pornind de la minimul 

de jumătate de punct procentual din PIB. 



Calitatea serviciilor consulare, dar şi situaţia din anumite misiuni 

diplomatice unde există personal care deserveşte misiunea consulară 

necunoscător al limbii oficiale a statului român, a fost un alt punct adus în 

atenţia ministrului propus de către domnul deputat Aurelian Mihai. 

Răspunsurile domnului Lazăr Comănescu au adus în vedere faptul că în 

perioada mandatului său anterior în fruntea MAE au fost înfiinţate 8 misiuni 

consulare ale României în străinătate. În privinţa înfiinţări consulatelor în 

oraşele Bari, Stuttgart respectiv Manchester, domnul Lazăr Comănescu a oferit 

garanţia că există proiecte, situaţia fiind în faza iniţială de găsire şi închiriere a 

spaţiilor adecvate. 

Membru al Comisiei pentru politică externă din Senat, domnul senator 

Mircea Geoană, a subliniat necesitatea ca MAE să depună eforturi pentru a 

îmbunătăţi reputaţia României la nivel internaţional. După cum a mai precizat 

domnul senator Geoană, MAE are toate calificările pentru a putea schimba 

situaţia actuală.  

Domnul Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării şi deputat pentru Colegiul 3 Diaspora a făcut 

referire la Programul Visa Waiver şi a solicitat opinia candidatului desemnat  în 

legătură cu forma de abordare a României pentru ca românii să poată să 

beneficieze de acest program. 

În acest context, domnul Lazăr Comănescu a precizat importanţa 

implicării şi afirmării  a tot ceea ce înseamnă reprezentanţe ale comunităţilor 

româneşti din Statele Unite ale Americii. După cum a mai precizat domnul 

Comănescu, ceea ce contează este rolul, vocile care se transmit de către 

reprezentanţi ai societăţii civile, şi ai comunităţii româneşti înspre administraţia 

americană până la nivelul cel mai înalt. 

Urmare a problematicii variate ridicate de membrii Comisiilor reunite, 

domnul Lazăr Comănescu a apreciat că problemele ridicate sunt incluse în 

programul de Guvernare, program ce va putea fi îmbunătăţit. 

În urma audierii, domnul Lazăr Comănescu a primit 40 de voturi pentru,  

1 vot împotrivă şi 1 abţinere, cele 4 Comisii reunite acordându-i astfel un vot de 

încredere. 

Şedinţa a continuat cu audierea domnului Dan Stoenescu, candidat 

propus pentru funcţia de ministru delegat pentru relaţiile cu românii de 



pretutindeni în cadrul Departamentului  pentru relaţiile cu românii de 

pretutindeni. 

Domnul Dan Stoenescu a prezentat priorităţile mandatului său pentru 

portofoliul pentru care a fost propus, afirmând că o problemă sensibilă este 

situaţia românilor din vecinătatea graniţelor, pentru care există deja proiecte în 

derulare, pe care le va continua, însă, după cum a menţionat domnul Dan 

Stoenescu, va miza mai mult pe susţinerea mass-mediei româneşti. 

Domnul Stoenescu a subliniat faptul că diaspora va reprezenta o prioritate 

pentru noul Guvern. De asemenea, domnia sa a precizat că va include pe lista 

de priorităţi apărarea drepturilor cetăţenilor români ca cetăţeni europeni, 

implementarea unor politici pentru sprijinul românilor de pretutindeni, precum 

şi eliminarea restricţiilor pe piaţa muncii, facilitarea menţinerii legăturilor de 

familie a cetăţenilor români plecaţi în străinătate şi reducerea taxelor consulare. 

De asemenea, vor fi avute în vedere stoparea plecării tinerilor în străinătate şi 

combaterea fenomenului de "brain drain", prin îmbunătăţirea condiţiilor din 

România şi vor fi continuate liniile principale ale proiectelor  DPRRP: şcoală,i  

educaţie, cultură şi spiritualitate.  

        Alte priorităţi ale domnului Dan Stoenescu vizează: diaspora, românii din 

vecinătate, relaţia cu Republica Moldova (având în vedere că nu există două 

naţiuni româneşti, existând o singură naţiune în două state diferite), integrarea 

în programele permanente a cursurilor de limbă, cultură şi civilizaţie română, 

menţinerea identităţii naţionale, sprijinirea şcolilor de limbă română din 

Bucovina de Nord şi a presei de limbă română, susţinerea societăţii civile, 

vizitarea cât mai multor comunităţi de români din străinătate şi încurajarea 

tinerilor români ce studiază în străinătate de a se reîntoarce în ţară. 

      După scurta prezentare a programului de Guvernare la secţiunea 

Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul politici pentru relaţiile cu 

români de pretutindeni, susţinută de către domnul Dan Stoenescu, deputaţii şi 

senatorii au ridicat o problematică variată referitoare la mandatul ministrului 

propus, referitoare la: organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni, 

sprijinirea copiilor români din diasporă, modalitatea de finanţare a proiectelor în 

cadrul DPRRP, transparenţa finanţării proiectelor, gestionarea corectă a banilor 

publici sub forma acestor finanţări pentru proiectele dedicate diasporei, bugetul 



DPRRP, precum şi modalităţile de ajutorare a comunităţilor de români din 

Balcani (Bulgaria, Grecia şi Albania). 

 În intervenţia sa, domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a precizat că 

trebuie recunoscut faptul că abia în ultimii 10 ani, statul român a văzut 

valoarea diasporei şi a început să investească mai mult ca înainte şi a 

menţionat în acest sens stabilirea unui număr de 6 mandate pentru  

reprezentanţi ai diasporei româneşti în Parlamentul României. 

 Una dintre problemele majore, subliniată de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, cu care se confruntă comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării se referă la vorbirea limbii române la cea de-a doua generaţie. Domnia sa 

a precizat că s-a ajuns la situaţia în care copiii românilor născuţi în afara 

graniţelor ţării, la a doua generaţie să nu mai poată comunica în limba română. 

S-au făcut eforturi majore din partea românilor şi prin anumite şcoli duminicale, 

iar în ultima perioadă s-a reuşit să se îmbunătăţească într-o oarecare măsură 

această problemă. În acest context, domnul deputat Mircea Lubanovici a 

solicitat prezentarea soluţiilor pentru a putea veni în ajutorul copiilor românilor 

din diaspora. 

         Domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării a solicitat susţinerea 

demersurilor Comisiei de a aduce în România sau de a reloca românii din 

străinătate, care doresc să vină să-şi înfiinţeze mici afaceri, microferme de 

subzistenţă, sau să găsească locuri de muncă. În plus, domnul deputat Mircea 

Dolha a adus în discuţie faptul că numărul românilor plecaţi peste hotare este 

de 10 milioane. 

 Domnul deputat Mario-Ernest Caloianu, vicepreşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării,  a adus în discuţie necesitatea 

ca DPRRP, prin relaţiile şi instrumentele diplomatice de care dispune, să îi 

reprezinte pe români acolo unde aceştia îşi plătesc taxele şi să se găsească căi 

ca românii să-şi poată exercita votul acolo unde îşi plătesc taxele. 

        Domnul deputat Aurelian Mihai, membru al Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, a adresat domnului Dan Stoenescu o serie de 

probleme referitoare la: modalitatea de finanţare a proiectelor în cadrul DPRRP, 

procentul destul de ridicat al proiectelor aprobate pentru entităţi din România şi 



nu din diaspora cum ar fi fost normal şi lipsa transparenţei legate de finanţarea 

proiectelor respective şi de prezentare a documentelor justificative de-a lungul 

anilor pentru aceste proiecte. De asemenea, a  insistat asupra gestionarii 

corecte a banilor publici sub forma acestor finanţări pentru proiectele dedicate 

diasporei. 

Domnul deputat Ovidiu Alexandru Raeţchi, membru al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării a adus în discuţie problema 

solicitărilor Bucovinei de Nord. În acest context, domnul deputat a făcut referire 

la partea ucraineană a Bucovinei pentru care s-a cerut de foarte multe ori 

ajutorul României pentru şcoli în limba română, pentru suport în vederea 

demersurilor pentru păstrarea identităţii, limbii şi valorilor culturale româneşti.  

Referitor la  intenţiile în legătură cu sprijinirea românilor din Bucovina de 

Nord, domnul Dan Stoenescu a precizat că aceasta este una din priorităţile 

DPRRP. Departamentul pentru Politici Românii de Pretutindeni intenţionează să 

sprijine în continuare şcolile de limba română din Bucovina de Nord, dar şi 

societatea civilă şi a menţionat că se va concentra pe sprijinirea mass-mediei 

de limba română, ca factor de menţinere a identităţii naţionale, ca factor 

necesar şi, de asemenea, domnul Stoenescu a precizat că Institutul Cultural 

Român care funcţionează la Cernăuţi va  sprijini aceste demersuri. 

Organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni a fost un alt punct 

adus în atenţia domnului Dan Stoenescu. 

Conform Legii nr. 299/2007 acest Congres trebuia organizat încă din anul 

2007, dar din păcate nu a fost organizat.  

Domnul Dan Stoenescu a menţionat că are toate instrumentele pentru a 

organiza la sfârşitul lunii martie acest congres. Conform Metodologiei privind  

organizarea alegerii delegaţilor la Congresul Românilor de Pretutindeni, pe baza 

listelor cu minimum 500 de semnături vor fi aleşi 300 de reprezentanţi ai 

românilor din afara graniţelor care vor vota un consiliu al românilor de 

pretutindeni, care va lua anumite decizii în privinţa politicilor pentru românii de 

pretutindeni. De asemenea, domnul Dan Stoenescu a mai menţionat că acest 

congres, este un congres necesar şi aşteptat de românii din afara graniţelor. 

Domnul senator Marcel Bujor, preşedintele Comisiei pentru românii de 

pretutindeni din Senat, şi-a manifestat dorinţa de a se stabili un contact 

permanent între DPRRP şi cele două comisii parlamentare de specialitate, 



respectiv Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

Camera Deputaţilor şi Comisia românilor de pretutindeni din Senat. 

Domnul Dan Stoenescu a propus înfiinţarea unei noi instituţii dedicată 

lucrului pentru finanţarea proiectelor pentru a evita implicarea directă a 

conducerii DPRRP, susţinând propunerea de dialog pe care doreşte să o aibă cu 

reprezentanţii comisiilor parlamentare. 

În intervenţia sa, Laszlo Borbely, preşedintele Comisiei pentru politică 

externă din Camera Deputaţilor a subliniat că trebuie făcută o distincţie clară 

între românii care trăiesc de sute de ani în comunităţile din jurul graniţelor şi 

cei care merg acum la muncă în străinătate, că trebuie instituit un sistem clar, 

transparent, bazat pe susţinere financiară, amintind că există iniţiative 

legislative în acest sens şi, cu această ocazie, l-a invitat pe ministrul Stoenescu 

la o discuţie în cadrul comisiilor reunite de politică externă şi comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor, pentru a găsi împreună 

o soluţie pentru susţinerea românilor din străinătate. 

Răspunzând unei întrebări adresate, ministrul desemnat s-a declarat 

convins că noul Guvern va sprijini posibilitatea ca toţi românii să poată să-şi 

exercite dreptul la vot indiferent de locul unde şi-au stabilit reşedinţa.  

        În privinţa bugetului DPRRP, candidatul propus pentru funcţia de ministru 

delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni şi-a exprimat speranţa că 

bugetul instituţiei pentru anul 2016, va fi cel puţin la fel de mare ca cel pe anul 

în curs. Întrebat dacă este de acord ca departamentul să devină un minister 

deplin, domnul Dan Stoenescu a răspuns afirmativ, însă a subliniat că acesta 

este atributul Parlamentului. 

Referitor la  românii din Balcani, domnul Dan Stoenescu a precizat că sunt 

foarte importanţi, aromânii, macedoromânii, fiind parte a filonului identitar 

românesc. În acest context domnul Stoenescu a recunoscut existenta unor 

probleme în Macedonia, în Albania şi Grecia, chiar şi în Bulgaria cu privire la 

recunoaşterea lor ca parte a filonului identitar românesc. În Macedonia fiind 

recunoscuţi ca minoritate aparte, ca minoritate vlahă.  

Referitor la dubla cetăţenie şi obţinerea cetăţeniei de către etnicii români 

din Serbia, domnul Dan Stoenescu consideră că este un subiect foarte 

important şi a amintit modificările aduse recent Legii cetăţeniei, prin care  

persoanele fără cetăţenie sau cetăţenii străini care au contribuit în mod 



deosebit la promovarea culturii, ştiinţei, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti şi 

care îşi asumă apartenenţa la spaţiul cultural românesc pot să obţină mai uşor 

cetăţenia, însă, cunoaşte la fel de bine că aceasta este o cerinţă a românilor 

care nu au fost parte din teritoriul istoric al României. După cum a mai precizat 

domnul Dan Stoenescu, aceasta este o problemă foarte importantă asigurând 

de tot sprijinul în orice iniţiativă care va duce la facilitarea cetăţeniei pentru 

etnicii români. 

În urma audierilor,  domnul Dan Stoenescu a primit 39 de voturi pentru şi 

4 voturi împotrivă, cele 4 Comisii reunite acordându-i astfel un vot de 

încredere. 

 

 

 

 

Marţi, 17 noiembrie 2015 

 

        Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, 

din ziua de 17 noiembrie 2015, a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedinte al Comisiei.  

După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, şedinţa Comisiei 

a continuat cu dezbaterea asupra Propunerii legislative pentru modificarea 

art.11 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991 (Plx 791/2015), iniţiator – 

deputat Mircea Lubanovici. Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării fiind sesizată în avizare. 

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.11 din legea 

cetăţeniei române nr.21/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi are în vedere reducerea termenului de dobândire a cetăţeniei 

române pentru persoanele care au pierdut cetăţenia română din motive 

neimputabile lor, în baza Decretului Nr.125 din 7 iulie 1948, precum şi aplicarea 

de sancţiuni pentru depăşirea termenelor de eliberarea documentelor solicitate, 

acte doveditoare a cetăţeniei române pierdute. 

       Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă cu observaţiile şi 

propunerile Consiliului Legislativ, expunerea de motive,  precum şi punctul de 

vedere al Guvernului care nu susţine propunerea legislativă. 



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

favorabilă a propunerii legislative cu amendamente admise. 

 

 

 

 

Joi, 19 noiembrie 2015 

 

 

 

Studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Mircea Lubanovici 
 

   


