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PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din zilele de 11, 12 si 13 februarie 2014 

 
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 11, 12 si 13 februarie 2014 
 

La lucrările comisiei din ziua de au participat 14 deputaţi din totalul de 

15 membri: 

 

 

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

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

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

secretar, 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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Invitaţi: din partea Ministerului Afacerilor Externe  domnul Stejărel 

Olaru – secretar de stat în cadrul Departamentului Politici pentru Relaţia cu 

Românii de Pretutindeni şi doamna Natalia Drăgan, secretar III din cadrul 

aceluiaşi minister.  

 

Marţi, 11 februarie şi Miercuri, 12 februarie 2014 

 

Şedinţele comisiei din zilele de 11 şi 12 februarie 2014 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 supus la 

vot ordinea de zi a şedinţelor comisiei. Cu unanimitate de voturi,  membrii 

comisiei au hotârât ca dezbaterile cu privire la situaţia comunităţilor de români 

din Ucraina şi informarea cu privire la Direcţia Generală pentru Românii de 

Pretutindeni din cadrul Institutului Cultural Român să fie dezbătute la 

următoarea şedinţă. 

Primul punct al ordinii de zi l-a constituit informarea membrilor Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării cu privire la liceul de 

limbă română "Lucian Blaga" din Tiraspol. 

Arestarea directorului liceului "Lucian Blaga" cu predare în limba română 

de la Tiraspol, a contabilei şi a şoferului instituţiei de către autorităţile din 

zona transnistreană, a atras atenţia membrilor comisiei. Situaţia este 

îngrijorătoare având în vedere că la sfârşitul anului trecut, terenul aceluiaşi 

Liceul din Tiraspol a fost încercuit cu sârmă ghimpată. 

Faţă de cele relatate, membrii comisiei au propus invitarea unor 

reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe pentru a ne informa asupra  

măsurilor întreprinse de statul român.  
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La şedinţa comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea 

Ministerului Afacerilor Externe,  domnul Stejărel Olaru – secretar de stat în 

cadrul Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni şi 

doamna Natalia Drăgan, secretar III din cadrul aceluiaşi minister. 

De la începutul anului, liceul românesc „Lucian Blaga” din Tiraspol este 

supus la presiuni din partea autorităţilor zonei transnistriene. Majorarea 

chiriei, măsură care se înscrie în rândul presiunilor administrative precum 

blocarea conturilor, creşterea impozitelor, fiscalitatea exagerată, fac parte 

dintr-o tactică pe care autorităţile le desfăşoară în acest spaţiu, existând 

posibilitatea ca aceste demersuri să capete şi alte forme.  

Secretarul de stat Stejărel Olaru a adus la cunoştiinţa membrilor 

comisiei că, începând din decembrie anul trecut, Ministerul Afacerilor Externe 

a întreprins mai multe demersuri la nivel european pentru a semnala 

gravitatea situaţiei şcolilor cu predare în grafie latină din regiunea 

transnistreană. În acest sens au avut loc mai multe întâlniri ale domnului 

ministru Titus Corlăţean cu Astrid Thors, Inaltul Comisar pentru Minorităţile 

Naţionale ale OSCE la începutul lunii decembrie, prin care s-a solicitat 

implicarea pentru soluţionarea problemei şcolilor.  

Totodată, în decembrie şi ianuarie au fost intensificate discuţiile axate 

pe aspecte legate de respectarea drepturilor omului cu reprezentanţii de la 

Chişinău. 

De asemenea, în februarie, s-a ridicat problema la OSCE şi au fost 

transmise scrisori din partea ministrului de externe, domnul Titus Corlăţean, 

Consiliului Europei. 

De asemenea, Parlamentul European a votat o rezoluție în care este 

condamnată încălcarea drepturilor omului în zona separatistă transnistreană, 

pornind de la noile plângeri ale școlilor cu predare în limba română. Rezoluția 

a fost inițiată de europarlamentari români.  

Documentul printre alte solicitări,  cere respectarea dreptului cetăţenilor 

de limba română de a avea acces la educaţie in limba lor maternă. 
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Departamentul Politici pentru relaţia cu Parlamentul a sprijinit în fiecare 

an şcolile din zona separatistă transnistreană prin diferite proiecte. 

La solicitarea membrilor Comisiei, reprezentanţii ministerului au făcut o 

scurtă trecere în revistă a situaţiei actuale, atât în ceea ce priveşte starea 

directorului liceului, puternic marcat de presiunile la care a fost supus, cât şi a 

şcolilor cu predare în limba română din regiunea separatistă transnistreană. 

Aceştia au precizat că ţinta sunt profesorii şi elevii şi au atras atenţia că 

numărul de elevi a scăzut de la 5000 la numai 2000, sau chiar mai puţin până 

în prezent.  

Având în vedere interesul major manifestat în legătură cu situaţia 

sensibilă, s-a hotărât, cu unanimitate, necesitate de fi invitat la o şedinţă 

viitoare un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe responsabil de 

relaţiile internaţionale pentru o prezentare şi o abordare politico-diplomatică 

cât mai exactă. 

Dezbaterile continuă cu organizarea Congresului Românilor de 

Pretutindeni. 

Legea 299/2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 

republicată, reglementează, pe de o parte, drepturile persoanelor care îşi 

asumă în mod liber identitatea culturală română – persoanele de origine 

română şi cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care 

locuiesc în afara frontierelor României, iar, pe de altă parte, rolul şi îndatoririle 

autorităţilor competente din România în domeniul sprijinului acordat acestora.  

Art. 8 din prezenta lege menţionează: „În scopul întăririi legăturilor cu 

românii de pretutindeni, anual se organizează sub egida Parlamentului 

României, în ţară sau în străinătate, Congresul Românilor de Pretutindeni, cu 

consimţământul autorităţilor statului respectiv, în cazul în care se decide 

organizarea în străinătate”. 

       Convocarea Congresului Românilor de Pretutindeni se realizează de 

birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în 

colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, iar cheltuielile privind organizarea 
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şi desfăşurarea Congresului Românilor de Pretutindeni se asigură din bugetul 

Camerei Deputaţilor. 

      Faţă de cele relatate, membrii comisiei au hotărât, ca un prim pas, 

transmiterea unei adrese Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru a analiza posibilitatea organizării Congresului Românilor de 

Pretutindeni. 

 Solicitarea Grupului parlamentar al PPDD de numire a doamnei deputat 

Niculina Mocioi, membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării în funcţia de vicepreşedinte al comisiei, în locul doamnei 

deputat Maria Grecea a fost următorul punct al ordinii de zi. 

 Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate ca solicitarea Grupului 

Parlamentar al PPDD să fie în dezbatere la următoarea şedinţă. 

  

Joi,  13 februarie 2014 

 

Şedinţa comisiei din din ziua de 13 februarie 2014, a fost condusă de 

domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării.  

În deschiderea şedinţelor, domnul deputat Mircea Lubanovici a supus la 

vot ordinea de zi a şedinţelor comisiei. Membrii comisiei au aprobat ordinea de 

zi. 

În deschiderea şedinţei, deputatul Mircea Lubanovici a informat membrii 

Comisiei cu privire la deplasarea unei delegaţii a Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării în Republica Franceză. 

Vizita de lucru are drept scop intensificarea relaţiilor bilaterale în 

contextul actual al problemelor cu care se confruntă comunitatea de români 

din Republica Franceză. Din delegaţie fac parte domnii deputaţi Diaconu 

Bogdan-Mihai, vicepreşedinte, doamna Grecea Maria - vicepreşedinte, domnii 

deputaţi Deaconu Mihai - secretar şi Peia Ninel – secretar.   
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Informarea domnului deputat Aurelian Mihai cu privire la reuniunea 

Consiliului Consultativ Interinstituţional a fost următorul punct al ordinii de zi. 

În data de 6 februarie 2014, s-au desfăşurat lucrările Consiliului 

Consultativ Interinstituțional. Pe agenda reuniunii s-au aflat prezentarea 

Raportului-analiză privind implementarea strategiei MAE pentru comunităţile 

româneşti din străinătate pentru perioada martie-decembrie 2013, dezbaterile 

pe marginea calendarului de activităţi şi al proiecţiei bugetare ale instituţiilor 

partenere în cadrul Consiliului Consultativ Interinstituţional, precum şi  

elemente preliminare privind elaborarea Strategiei naţionale pentru 

comunităţile româneşti din străinătate. 

În ceea ce priveşte structura obiectivelor şi a categoriilor de proiecte 

pentru raportul-analiză pe perioada martie–decembrie 2013 s-a avut în 

vedere promovare specificului şi identităţii naţionale, sprijinirea formatelor 

educaţionale, promovarea modelelor de reuşită socio-profesionale şi 

valorificarea reţelelor profesionale, facilitatea integrării, comunitatea în mediul 

virtual, precum şi consolidarea mediului asociativ. 

În cadrul aceleaşi reuniuni, domnul Cristian David, ministru delegat 

pentru românii de pretutindeni, în Guvernul României, a precizat că în acest 

an va stabili anumite priorităţi şi a adus în discuţie organizarea Congresului, 

subliniind faptul că acesta depinde foarte mult de Parlamentul României, care 

este conform legii, instituţia care asigură bugetul pentru organizarea acestui 

Congres. 

Printre proiectele amintite la lucrările Consiliului au fost: Campania de 

conştientizare şi responsabilizare a cetăţenilor romani din străinătate în baza 

drepturilor şi obligaţiilor care le revin, în calitate de cetăţeni europeni, 

Forumul “Presa Românească din Străinătate, element de consolidare și 

promovare identitară“, finalizarea Registrului Asociaţilor Româneşti şi 

evenimentul “Diaspora Estival” care se adresează mediului asociativ şi mass-

mediei de expresie românească din afara graniţelor ţării. 
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Dezbaterea cu privire la solicitarea Asociaţiei Naţional-Culturală a 

Românilor din Regiunea Odesa–Basarabia va fi pe ordinea de zi a următoarei 

şedinţe. 

În ce priveşte redactarea unui buletin informativ cu privire la activitatea 

comisiei, membrii comisiei au hotărât de comun acord trimiterea saptămânală 

a unor comunicate care să reliefeze temele principale dezbătute în cadrul 

şedinţelor comisiei.  

Membrii comisiei au în vedere necesitatea intensificării activităţilor 

legate de comunităţile de români din afara graniţelor ţării, precum şi o 

legătură mai strânsă cu instituţiile de resort.  

 

 

 

PREŞEDINTE 
Mircea Lubanovici 


