
 
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222 Fax: 021/4141223 

cromanii@cdep.ro 
 

    
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru comunităţile de români 
 din afara graniţelor ţării 

 
 

 
PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 octombrie 2013 
      
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15, 16 şi 17 octombrie 2013  

  

 

La lucrările comisiei din ziua de 15 octombrie 2013  au participat   

10 deputaţi din totalul de 15 membri: 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), Mihai Deaconu (PPDD) – 

secretar, Mihai Bogdan Diaconu (PSD),  Ovidiu-Cristian-Iane (PSD), Niculina 

Mocioi (PPDD), Aurelian Mihai (neafiliat), Constantin – Stelian-Emil-Mot 

(PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Eugen Tomac - (neafiliat), Elena - 

Ramona Uioreanu (PNL). 

 

 Au absentat: 

 Mircea Dolha - vicepreşedinte (PNL), Maria Grecea – vicepreşedinte 

(PNL), Ninel Peia - secretar (PSD),  Adrian Mocanu (PSD) şi Ion Stan (PSD) 
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 Invitaţi: 

reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor vârstnice: Raluca Mateescu, consilier şi Bogdan 
Pașca, consilier pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Muncii 
 
reprezentanţi ai presei şi a unor asociaţii româneşti din Statele 
Unite şi Canada – Domnul Tudor Cetăţeanu (TVD Radio Citizen SANT, 
California), domnul Alexandru Cetăţeanu (Preşedintele Scriitorilor 
Români din Canada) şi poetul George Filip; Adriana Enache şi Ana 
Serafim;  
 
reprezentanţi ai Ambasadei Canadei la Bucureşti 
Adriana Enache şi Ana Serafim; 

 

 

Marţi 15 octombrie,  2013,  
 

Şedinţa comisiei din data de 15 octombrie 2013 a fost condusă de 

domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării.  

Imaginea afectată la nivelul societăţii gazdă, mediu asociativ divizat, 

lipsit de omogenitate şi coeziune, nivelul scăzut de colaborare în cadrul 

mediului asociativ conduc la crearea unei imagini greşite asupra 

comunităţilor de români din afara graniţelor ţării din unele state ale Uniunii 

Europene şi din afară. 

O monitorizare atentă pe anumite zone demostrează o problematică 

specifică fiecărei zone. 

România, stat membru al Uniunii Europene are cel mai mare număr de 

cetăţeni rezidenţi în Portugalia.  Deşi comunitatea românească este relativ 

integrată în societatea portugheză, comunitatea este vulnerabilă în faţa 

angajatorilor locali, la fel ca şi comunitatea românească din Grecia. 
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Comunitatea românească din Grecia are o imagine deteriorată în 

mediul local, fiind insuficient organizată. 

Deşi comunitatea românească din Belgia este constituită în mare parte 

din persoane cu calificare superioară, comunitatea este în prezent afectată 

de efectele crizei economice, şi deficienţe instituţionale. 

 În ceea ce priveşte Elveţia, comunitatea românească este bine 

integrată, caracterizată printr-o relaţionare strânsă cu Ambasada. Accesul 

este restricţionat pe piaţa forţei de muncă în Elveţia pentru potenţialii 

imigranţi. În continuare se menţine o tendinţă de deterioare a imaginii 

României în rândul opiniei publice elveţiene. 

 Ceea ce se are în vedere este continuarea demersurilor  de pozitivare a 

imaginii comunităţii româneşti prin stimularea acţiunilor de dialog 

intercultural şi prezentarea consecventă a românilor cu realizări socio-

profesionale remarcabile în zonele cu imagine afectată. 

 Se au în vedere de asemenea demersurile de valorificare a resurselor 

educaţionale prin mărirea numărului de şcoli cu predare a cursurilor de limbă 

română, precum şi stimularea solidarităţii interne a mediului asociativ. 

 Nu în ultimul rând se au în vedere impulsionarea coagulării comunităţii 

româneşti în zonele cu imagine afectată, în vederea creării unui mediu 

asociativ puternic, capabil să iniţieze un parteneriat viabil cu autorităţile 

locale, precum şi stimularea organizării de evenimente interculturale şi de 

promovare a modelelor de integrare din rândul comunităţii, în vedere 

creşterii vizibilităţii comunităţii româneşti în mediul local. 

 Necesitatea clarificării problemelor legate de restricţiile pe piata muncii 

şi libera circulaţie a lucrătorilor români au determinat membrii Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor să invite reprezentaţi ai 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstinice la 

lucrările comisiei.  
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“Care sunt sursele de informare ale românilor din afara graniţelor ţării 

referitoare la contractele de muncă? Ce informaţii le sunt necesare şi ce 

informaţi le sunt furnizate? Cum se informează şi prin ce modalităţi au acces 

la informaţii?”. Obţinerea permisului de muncă, inserţia pe piaţa muncii, 

accesul la serviciile educaţionale, sau la alte servicii publice sunt numai unele 

din întrebările cetăţenilor români din afara graniţelor ţării. 

Reprezentanţii Ministerului Muncii au subliniat eforturile doamnei 

ministru Mariana Câmpeanu în procesul de liberalizare a pieţei forţei de 

muncă şi ridicarea restricţiilor pentru cetăţenii români care vor să lucreze 

afară. 

Începând cu 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea 

Europeană (UE), cetăţenii români au posibilitatea să lucreze într-un stat 

membru UE. Pentru a stimula şi facilita libera circulaţie a lucrătorilor, 

Uniunea Europeană a creat în toate statele membre serviciul EURES care 

sprijină gratuit cetăţenii români care doresc un loc de muncă în UE.  

După cum menţionau reprezentanţii ministerului Muncii, pe site-ul 

ministerului există un Ghid practic – legislaţia aplicabilă lucrătorilor din UE, 

Spaţiul Economic European şi Elveţia, există o  Prezentare a sistemelor de 

securitate socială din alte state membre ale Uniunii Europene şi Elveţia, 

precum şi legături utile care pot veni în ajutorul cetăţeanului.  

 Reprezentanţii Ministerului Muncii au informat membrii comisiei despre 

realizarea unor broşuri de informare a cetăţenilor români privind contractele 

de muncă, precum şi de realizare a unui proiect de instalare a unor 

infochioscuri în principalele oraşe unde sunt comunităţi de români. 

Dezbăterile cu reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor vârstnice au adus în discuţie subiecte legate de 

contribuţia la fondul de pensii a cetăţenilor români din afara graniţelor ţării,  

astfel încât atunci când se vor întoarce în țară să beneficieze de pensii. 
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Deputatul Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării a ridicat o problemă semnalată de românii 

angajați la Microsoft, care doresc să știe în ce măsură pot contribui la fondul 

de pensii din România, astfel încât atunci când se vor întoarce în țară să 

beneficieze de pensii. 

 După cum au explicat reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în acest moment, cu SUA se 

negociază un acord de securitate socială, care să includă și partea de pensii – 

partea de totalizare (recunoașterea reciprocă a vechimii în muncă și a 

contribuțiilor), proporțional pentru perioada lucrată în SUA, repsectiv 

România, de către fiecare stat. Prima rundă de negocieri a avut loc în luna 

august, iar demersurile autorităților române au început încă din 2006. După 

încheierea negocierilor, ratificarea acordului și intrarea lui în vigoare prin 

intermediul unei legi, va rezolva problema pensiilor pentru cei care lucrează 

în SUA și problema exportabilității prestațiilor. 

 Ca urmare a discuţiei, membrii comisiei au solicitat o informare din 

partea ministerului pe acest aspect. 

 Un alt subiect adus în discuţie de preşedintele comisiei, domnul 

deputat Mircea Lubanovici, a fost cel legat de existenţa posiblităţii 

contribuțiilor în sistem on-line, atât pentru românii din interiorul țării, cât și 

pentru cei din afara granițelor.  

 De asemenea, deputatul Mircea Lubanovici, a solicitat prezentarea  

pârghiilor și procedurilor prin care cetățenii români din afara granițelor pot 

identifica, la întoarcerea în țară, astfel încât să obțină documente și acte 

doveditoare a vechimii în muncă și a contribuțiilor din perioada în care au 

lucrat în România, astfel încât aceste perioade să fie luate în calcul la 

stabilirea vechimii în muncă și pensiei. 
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 O altă problemă adusă în discuţie de preşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării,  a fost problema dublei 

impuneri a veniturilor, problemă ridicată în principal de românii din Statele 

Unite ale Americii şi Canada. 

Doamna Raluca Mateescu, consilier în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a precizat că  acordurile 

privind dubla impunere sunt în responsabilitatea tehnică a Ministerului de 

Finanțe, iar partea de gestionare, monitorizare și control aparține Ministerului 

Afacerilor Externe. 

Bogdan Pașca, consilier pentru afaceri europene în cadrul Ministerului 

Muncii, de instituția pe care o reprezintă  preciza că, acordurile privind 

schimbul de forță de muncă sau prestații sociale sunt monitorizate de 

ministerul pe care îl reprezintă. 

Alte subiecte atinse de membrii comisiei au făcut referire la asistenţa 

specializată la încheierea contractelor de muncă  (în cazul muncitorilor români 

care vor să lucreze afară), precum şi stadiu cărţilor de muncă informatizate.  

În încheierea şedinţei cu reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice s-au stabilit liniile directoare ale 

viitoarelor colaborări. 

 

Miercuri, 16 octombrie 2013 şi Joi, 17 octombrie 2013 

 

Dezbaterile în cadrul şedinţelor din 16 şi 17 octombrie au avut pe 

ordinea de zi întâlniri cu vicepreşedintele Institutului Cultural Român, domnul  

Liviu Sebastian Jicman, cu reprezentanţi ai presei şi ai unor asociaţii 

româneşti din Statele Unite şi Canada – Domnul Tudor Cetăţeanu (TVD Radio 

Citizen SANT, California), domnul Alexandru Cetăţeanu (Preşedintele 
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Scriitorilor Români din Canada) şi poetul George Filip; precum şi cu 

reprezentanţi ai Ambasadei Canadei la Bucureşti, doamna Ana Serafim.   

Întâlnirea a avut drept scop promovarea culturii şi identităţii româneşti, 

precum şi realizarea unor pârghii de colaborare în vederea îmbunătăţirii şi 

promovării limbii şi culturii româneşti în afara graniţelor. 

După o scurtă prezentare a domnului deputat Mircea Lubanovici, 

preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

a luat cuvântul domnul Liviu Sebastian Jicman, vicepreşedintele Institutului 

Cultural Român. 

Misiunea Institutului Cultural Român este de a promovara cultura şi 

civilizaţia naţională în ţară şi în afara ei. Creşterea vizibilităţii valorilor 

culturale româneşti în lume constituie scopul principal al activităţilor 

desfăşurate de Institutului Cultural Român. 

Una din direcţiile prioritare de acţiune a Institutului Cultural Român 

priveşte comunităţile din ţările vecine în care limba româna este vorbită ca 

limbă maternă. 

Institutul Cultural Român, împreună cu Ministerul Educaţiei și 

Cercetării, repune în funcţiune sistemul lectoratelor de limbă și civilizaţie 

românească, încurajează consolidarea Centrelor de Învăţare a Limbilor din 

universități și institute și susţine crearea și acreditarea certificatelor naționale 

de limba română ca limbă europeană, conform practicilor ALTE – The 

Association of Language Testers in Europe (Asiciația Testatorilor de Limbi din 

Europa). 

De asemenea, alături de Ministerul Educației și de alte instituții de talie 

națională, Institutul Cultural Român acordă burse ce au drept scop sprijinirea 

cercetătorilor, traducătorilor și jurnaliștilor culturali. 

 Institutul Cultural Român acordă, de asemenea, o atenţie burselor şi 

rezidenţelor.  
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Obiectivul burselor este de a introduce artiştii români în circuitul 

valorilor europene, oferindu-le oportunitatea de a lucra într-un mediu artistic 

internaţional. Astfel, bursa George Enescu este acordată muzicienilor români 

care au studiile universitare de specialitate încheiate, cu performanţe 

recunoscute în domeniu. 

Şedinţa a continuat cu reprezentanţii Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor 

Romani din Canada. Prin preşedintele Asociaţiei, care făcut o scurtă 

prezentare, aceştia şi-au exprimat dorinţa de a continua activitatea de 

promovare şi păstrare a limbii şi culturii româneşti.  

Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români, (A.C.S.R.) este o instituţie 

juridică culturală nelucrativă, apolitică şi laică, având ca scop reunirea 

scriitorilor de origine română din Canada şi promovarea culturii româneşti în 

Canada şi cultura canadiană în România. 

„Destine literare”, revistă a Asociaţiei Canadiane a Scriitorilor Români, 

(A.C.S.R.) din Canada, promovează limba şi cultura naţională, personalităţi 

marcante ale culturii româneşti. În această revistă periodică, sunt aduse în  

atenţia cititorilor membrii marcanţi ai comunităţii româneşti. Astfel în nr.41-

43 al revistei din aprilie-iunie 2013, este adus în atenţia cititorilor contribuţia 

lui Daniel-Constantin Manolescu în promovarea imaginii româneşti, una din 

personalităţile marcante ale comunităţilor româneşti din Montreal.  

Onorat cu Medalia „Jubileul de Diamant” a Majestăţii Sale Elisabeta a 

II-a Regina Angliei, domnul Daniel-Constantin Manolescu, s-a remarcat prin 

calitatea cercetărilor şi a parcursului său academic, obţinând peste 20 de 

premii şi medalii de excelenţă la prestigioase competiţii ştiintifice. De 

asemenea, a fost remarcat pentru implicarea voluntară în acţiuni comunitare 

pentru promovarea culturii, latinităţii şi istoriei românilor şi implicarea în 

acţiuni educative pentru tineret. 
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În anul 2012 a fost nominalizat, de către 4 asociaţii comunitare 

româno-canadiene din provincia Quebec, ca personalitate marcantă a 

comunităţilor române din Montreal. Medalia Jubileul de Diamant a Majestăţii 

Sale Elisabeta a II-a Regina Angliei este acordată pentru „a onora de o 

manieră vizibilă şi tangibilă, canadienii şi canadiencele care au contribuit la 

dezvoltarea societăţii”. 

În interviul acordat de Daniel-Constantin Manolescu revistei „Destine 

literare”, domnul Manolescu aduce în discuţie subiectul multiculturalismului, 

precum şi necesitatea programelor de formare cu orientare funcţională 

pentru imigranţi. 

În cadrul aceleaşi reviste „Destine literare” se aduce în atenţia 

cititorilor Revista „Creşterea Limbii Româneşti”.  Revista a fost fondată în 

anul 2013, odată cu intrarea în vigoare a legii prin care a fost instituită Ziua 

Naţională a Limbii Române, şi are drept scop coordonarea acţiunilor culturale 

care contribuie la slujirea limbii române, la dezvoltarea culturii şi afirmarea 

spiritualităţii româneşti în lume. 

„În exil s-a scris, exilul a creat şi crează. El s-a manifestat cu orice 

ocazie: când Mircea Eliade, vară de vară, era aşteptat la Paris, cu chemări de 

pe alte tărâmuri, invocând soarta României, sau când Aron Cotruş veghea  

dinspre continentul american umbrele lui Horia, Avram Iancu şi toti Ion-ii în 

cântecul înstrăinarii. 

Truda scriitorilor din exil este încununată de spirit, iar credinţa rămâne 

ca un îndreptar pentru posteritate” se spune pe pagina Exilului Creator, 

pagină dedicată celor care de pe meleaguri îndepărtate şi-au dedicat şi îşi 

dedică viaţa şi opera naţiunii române, pentru artă şi cultură. 

Din aceşti scriitori face parte şi George Filip. 

Poet al exilului, George Filip s-a născut la Tuzla, judetul Constanta, la 

22 martie 1939. 
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Şi-a făcut debutul în România cu 4 volume pe tematici diferite. 

  Montrealul este oraşul de reşedinta, poetul numărându-se printre 

fondatorii Centrului Cultural Român. A fost redactor la ora de radio în limba 

română, redactor la revista multiculturală HUMANITAS şi director cultural la 

Teleromânia, prima televiziune din exil, în limba română. 

Dintre cărţile publicate amintim: Matematica pe degete, 1974 / 

Anotimpul legendelor, 1975 / Desant satiric, 1976 / Drumuri de balada, 1977 

/ Zei fara armuri, 1989 / Poemes sur feuilles d'erable, 1998 / Era confuziilor, 

1993 / Din taine, 1999 / Diana, 2002 / '89 Poeme indoliate, 2002 / Vad  

lumina, 2003 / La planet plate - Poemes, 2004 / Singur impotriva destinului, 

2004 / Aezii privesc, 2005 / Zilele saptamanii, 2005 / Din oglinda, 2005 /  

Tara din lacrima, 2006. 

Valorificarea potenţialului de competenţă al elitelor comunităţilor 

româneşti în cadrul reţelelor socio-profesionale, inclusiv al mediatorilor 

interculturali români, îmbunătăţirea imaginii comunităţii, prin promovarea 

modelelor de succes, susţinera iniţiativelor culturale, organizarea de 

evenimente interculturale, demersuri de valorificare a resurselor 

educaţionale prin mărirea numărului de şcoli în care se predă cursul de limbă 

română sunt numai unele din priorităţile Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării. 

 

La lucrările comisiei din zilele de  16 octombrie  2013  au participat  

10 deputaţi din totalul de 15 membri: 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), Mihai Deaconu (PPDD) – 

secretar, Mihai Bogdan Diaconu (PSD),  Ovidiu-Cristian-Iane (PSD), Niculina 

Mocioi (PPDD), Aurelian Mihai (neafiliat), Constantin – Stelian-Emil-Mot 
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(PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Eugen Tomac - (neafiliat), Elena - 

Ramona Uioreanu (PNL). 

 

 Au absentat: 

 Mircea Dolha - vicepreşedinte (PNL), Maria Grecea – vicepreşedinte 

(PNL), Ninel Peia - secretar (PSD),   Adrian Mocanu (PSD) şi Ion Stan (PSD) 

 

La lucrările comisiei din zilele de 17 octombrie  2013  au participat  

13 deputaţi din totalul de 15 membri 

 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), Mircea Dolha - vicepreşedinte 

(PNL), Maria Grecea – vicepreşedinte (PNL), Mihai Deaconu (PPDD) – 

secretar, Ninel Peia - secretar (PSD), Mihai Bogdan Diaconu (PSD),  Ovidiu-

Cristian-Iane (PSD), Niculina Mocioi (PPDD), Aurelian Mihai (neafiliat), 

Constantin – Stelian-Emil-Mot (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Eugen 

Tomac - (neafiliat), Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

   Au absentat: 

  Adrian Mocanu (PSD) şi Ion Stan (PSD) 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 
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