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PROCES-VERBAL 

   al lucrărilor Comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 noiembrie 2013 
 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 12, 13 şi 14 noiembrie 2013 

  

 

La lucrările comisiei din ziua de 12, 13 şi 14 noiembrie 2013 au 

participat 14 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

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

(PNL), Mihai Bogdan Diaconu – vicepreşedinte (PSD), Maria Grecea – 

vicepreşedinte (PNL), Mihai Deaconu (PPDD) – secretar, Ninel Peia - secretar 

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

(PPDD), Constantin – Stelian-Emil Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), 

Ion Stan (PSD), Eugen Tomac  (neafiliat), Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

 Au absentat: 

 Adrian Mocanu (PSD)  
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Marţi, 12 noiembrie, 2013 , Miercuri 13 noiembrie şi                  

Joi, 14 noiembrie 2013 
 

Şedinţele comisiei din zilele de 12, 13 şi 14 noiembrie au fost conduse 

de domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  

În deschiderea şedinţelor domnul deputat Mircea Lubanovici a informat 

membrii comisiei asupra punctelor de pe ordinea de zi ce urmează a fi 

discutate. Preşedintele comisiei a prezentat noua formă a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, iniţiativa 

legislativă a deputatului Ovidiu Alexandru Raeţchi.  

Membrii comisiei au menţionat o serie de neconcordanţe în privinţa 

armonizării cu textul de lege în vigoare. 

Deputatul Ion Stan menţionează că trebuie avută în vedere 

completarea obiectului de activitate al Avocatului Poporului şi al delegării de 

competenţe pentru unul dintre adjuncţi, pe problemele diasporei. 

Dezbătând pe articole propunerea deputatului Ovidiu Alexandru 

Raeţchi,  deputatul Ion Stan menţiona că orice iniţiativă legislativă trebuie să 

respecte normele de tehnică legislativă. 

Pe fond, observaţiile deputatului Ion Stan au făcut referire la 

completarea obiectului de activitate al Avocatului Poporului prin modificarea 

art.1, precum şi la înfiinţarea de birouri în străinătate prin care se modifică 

sediul instituţiei, aspect ce trebuie precizat în lege.  

Alte observaţii ale deputatului Ion Stan au făcut trimitere la capitolul 

III, art.10. din legea actuală. Astfel, a propus introducerea unui nou alineat 

privind adjunctul specializat în drepturile cetăţenilor români rezidenţi în 

străinătate. 
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Modificările la art. 121 presupun punerea în acord cu art. 10, iar în 

cazul art. 22 a fost sugerată modificarea conţinutul prin adaptare la specificul 

instituţional din diasporă, adică Avocatul Diasporei sau Adjunctul să poată 

obţine informaţii sau documente necesare pentru anchete de la ambasade. 

De asemenea, art. 23 trebuie pus în acord cu art. 10. Acestea constituie o 

mică parte din menţiunile făcute de către deputatul Ion Stan cu privire la  

noua formă a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului 

avută în dezbatere. 

În urma sesizărilor deputatului Ion Stan şi a membrilor comisiei, 

deptutatul Mircea Lubanovici, preşedintele comisiei, propune o studiere mai 

aprofundată a iniţiativei legislative. 

Şedinţa continuă cu următorul punct de pe ordinea de zi privind 

întrevederea domnului deputat Mihai Deaconu – secretar al Comisiei, cu  

domnul Ilia Gjoka - Preşedintele Ligii Aromânilor din Albania. 

Deputatul Mircea Lubanovici a dat cuvântul domnului deputat Mihai 

Deaconu, secretarul comisiei care a prezentat principalele aspecte aduse în 

discuţie în cadrul întâlnirii. 

Aceasta a menţionat că în perioada 5-8 noiembrie 2013, domnul Ilia 

Gjoka, preşedintele Ligii Aromânilor din Albania a efectuat o vizită în 

România ce a avut ca scop prezentarea principalelor probleme şi provocări cu 

care se confruntă membrii comunităţii de aromâni din Republica Albania în 

noul context politic de la Tirana şi ulterior eşecului înregistrat în continuarea 

implementării unor proiecte destinate prezervării dialectului aromân.  

Lipsa surselor de finanţare constituie principala problemă în 

dezvoltarea unor astfel de proiecte. 

Domnul Ilia Gjoka a înfiinţat asociaţia „Liga Aromânilor din Albania” în 

2011, cu sediul la Tirana, având drept scop prezervarea şi promovarea 
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dialectului aromân şi a tradiţiilor specifice culturii aromâne. Activitatea sa de 

conservare a tradiţiilor şi valorilor aromânilor se bucură de o apreciere 

deosebită din partea Ambasadei României la Tirana. 

În întâlnirea cu noi, domnul Ilia Gjoka a mulţumit pentru că, în 

România, pentru anul şcolar/universitar 2013 au fost alocate 20 locuri pentru 

studii preuniversitare, 105 pentru studii universitare de licenţă, iar locurile 

pentru masterat, doctorat şi rezidenţiat au fost alocate global pentru Balcani 

şi diaspora. Astfel, pentru studii preuniversitare au fost depuse 3 dosare – 3 

admişi, pentru studii universitare de licenţă au fost depuse 67 dosare – 61 

admişi, iar pentru studii universitare de masterat, universităţile au raportat 

11 candidaţi admişi din Albania. 

În ce priveşte situaţia şcolilor aromâneşti, în Albania funcţionează din 

anul 1998 o şcoală privată pentru învăţarea dialectului aromân, condusă de 

învăţătorul Koci Janko. Din anul 2011, această şcoală nu a mai primit 

finanţare de la statul roman. Tot fără finanţare din partea României, până în 

prezent, s-au mai deschis clase de predare a dialectului aromân în alte 

câteva localităţi. Fără un astfel de sprijin material, nici calitatea predării şi 

orientarea adecvată a actului de educaţie nu este posibilă. În sistemul public 

de învăţământ aromânii nu se bucură de predare în limba maternă. 

În localităţi cu o concentrare importantă de element aromânesc, 

funcţionarea claselor de aromână, cu susţinere financiară din partea statului 

roman, ar constitui un pas important pentru sprijinirea conservării identităţii 

acestora, în condiţiile în care în învăţământul de stat albanez aromânii nu pot 

studia în limba maternă. Şcolile întâmpină dificultăţi în funcţionare. 

Referitor la situaţia serviciului religios, în Albania funcţionează două 

biserici ale aromânilor, biserica Aromână „Sfântul Sotir” din Korcea şi Biserica 

„Sfântul Gheorghe” din localitatea Llëngë, Pogradec ambele construite cu 

contribuţia financiară a DPRRP. 
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Nevoia de abordare integrată a problematicii aromânilor din Albania, cu 

accent pe asigurarea finanţării unor proiecte perene, cum ar fi funcţionarea 

şcolilor şi a publicaţiilor aromâneşti din Republica Albania, constituie 

principalele aspecte relevate recent în dialogul ambasadei României la Tirana 

cu membrii comunităţii de aromâni.” 

Situaţia comunităţii de etnici români, evoluţia acestora, precum şi 

situaţia limbii, culturii şi tradiţiilor româneşti este puţin cunoscută în 

România.  

Domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei, a menţionat 

că în multe cazuri, a 2-a generaţie a famililor de români stabilite în 

străinătate nu mai sunt vorbitoare de limbă română. Acesta a subliniat 

importanţa păstrării limbii române în diaspora, menţionând că, limba română 

este şi trebuie să rămână elementul de unitate al românilor de pretutindeni. 

Membrii comisiei şi-au propus îmbunătăţirea legislaţiei româneşti în 

ceea ce priveşte păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii româneşti. În 

acest sens au solicitat un punct de vedere al Institutului de Lingvistică din 

cadrul Academiei Române. Domnul Dr. Nicolae Saramandu, cercetător 

ştiinţific I al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”  a 

onorat invitaţia Comisiei şi a prezentat activitatea Institutului de Lingvistică 

şi proiectele avute în vedere pe linie ştiinţifică pentru păstrarea limbii şi 

culturii la nivelul comunităţilor de români. 

 „De 20 de ani merg echipe de cercetători în Ucraina, Serbia, Sofia, 

Kiev, Cernăuţi”  preciza domnul Nicolae Saramandu.  

Prin intermediul Institutului de Lingvistică se menţin contactele cu 

românii prin documentare ştiinţifice şi asigurarea unui fond de carte.  Astfel 

se atestă prezenţa Academiei Române în comunităţile din diasporă şi 

preocuparea pentru măsura în care se păstrează graiul românesc.  
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Preocupările Institutului de Lingvistică sunt concentrate cu precădere  

pe comuntăţile de românii din Balcani. Despre românii din ţările vecine, 

domnul Nicolae Saramandu menţiona că ei sunt vorbitori tradiţionali de 

secole. Într-adevăr după a 2-a sau a 3-a generaţie românii se integrează în 

comunităţile din ţările de reşedinţă, iar integrarea variază de la o familie la 

alta. 

La întrebarea preşedintelui comisiei în legătură cu ce se poate face 

concret pentru a-i ajuta pe români să îşi păstreze limba, reprezentantul 

Institutului de Lingvistică precizează că „există societăţi care sunt active sau 

mai puţin active, iar pe linie academică Institutul de Lingvistică nu poate 

înfiinţa şcoli, dar poate oferi material didactic.”  

 De asemenea, domnul Nicoale Saramandu a menţionat faptul că, 

Academia Română a sprijinit biserici cu cărţi. Academia Română poate 

asigura o bază ştiinţifică, nu o bază logistică. 

 O constatare referitoarea la situaţia limbii române în Serbia arată că            

de–a lungul Văii Timocului se vorbeşte limba română. „Totuşi, cadrul 

instituţional nu există în Serbia, dar conform cercetărilor făcute în anumite 

zone există dorinţă şi drag de limba română.”  

 Deputatul Mircea Lubanovici a solicitat un studiu al situaţiei limbii 

române în Europa de Vest sau a unor concluzii ca rezultat al cercetărilor 

ştiinţifice, astfel încât membrii comisiei să facă demersuri la Guvern şi 

Ministerul Afacerilor Externe în vederea obţinerii finanţării de proiecte, 

evidenţiind interesul Comisiei pentru situaţia limbii române în diasporă. 

 Deputatul Ion Stan a adăugat că ar fi binevenită elaborarea unui plan 

de lucru şi ar fi recomandabil ca membrii comisiei să pregătească un raport 

în cazul întâlnirilor interinstituţionale. 
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 „Academia Română ar putea elabora o strategie pentru prezervarea 

limbii române pe anul 2014, strategie care să includă asigurarea cadrului 

didactic şi implementarea mai multor programe”, a menţionat doamna 

deputat Maria Grecea, vicepreşedinte al comisiei.  

 Deputatul Aurelian Mihai a menţionat că trebuie avută în vedere şi o 

evoluţie a comunităţilor din diasporă, precum şi un plan de viitor pentru 

comunităţile de români. 

 În raport cu solicitările membrilor comisiei, domnul Nicolae Saramandu 

a precizat că astfel de cercetări ştiintifice necesită fonduri şi prezenţa 

îndelungată a unor cercetători în teritoriu. 

 Deputatul Mircea Lubanovici a sugerat folosirea resurselor disponibile 

în prezent pentru a obţine o imagine de prespectivă asupra situaţiei de fapt 

şi pentru a putea contura o strategie. Totodată, a subliniat că pentru 

păstrarea limbii române trebuie continuate eforturile şi a menţionat că un 

bun exemplu de urmat sunt şcolile de duminică din Canada şi în Statele Unite 

ale Americii”.  

 În încheiere, domnul Nicolae Saramandu, a adus la cunoştinţă 

membrilor comisiei că printr-un program finanţat de Guvern, Societatea de 

Cultură Macedo-Română în parteneriat cu Institutul de Lingvistică furnizează  

în prezent cărţi în limba română comunităţilor româneşti din Balcani, unul 

dintre transporturi fiind pregătit chiar în această perioadă.  

 

 

 
PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 
 


