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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 25, 26 şi 27 martie 2014 
 

 
 

La lucrările comisiei din zilele de 25 şi 26 martie 2014 au participat                      

14 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

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

Mihai Bogdan Diaconu (PSD) – vicepreşedinte, Niculina Mocioi (PPDD)– 

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

Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (neafiliat), 

Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion Stan 

(PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL) 

 

 

 Au absentat: 

Adrian Mocanu (PSD)  
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Invitaţi: domnul Bogdan Stanoevici, ministru delegat pentru românii de 

 pretutindeni şi doamna Corina Hagima, Director                                                                                                                              

 

        Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

ziua de 25 martie 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 şedinţelor, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

Deputatul Mircea Lubanovici a dat cuvântul domnului ministrul delegat 

pentru românii de pretutindeni, domnul Bogdan Stanoevici, pentru a prezenta 

strategia privind relaţia cu românii de pretutindeni. 

Strategia privind Relaţia cu Românii de Pretutindeni 2013-2016, elaborată 

de Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni sub 

coordonarea Ministrului delegat pentru românii de pretutindeni, reprezintă 

instrumentul de lucru prin intermediul căruia se aplică politicile în domeniu, prin 

raportarea permanentă şi consecventă la interesele naţionale. Strategia are în 

vedere principiul identificării unor soluţii specifice la problemele particulare 

existente în comunităţile româneşti de peste hotare. 

 Dintre obiectivele Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de 

Pretutindeni au fost menţionate: protejarea, dezvoltarea şi consolidarea identităţii 

româneşti, promovarea imaginii României la nivel european şi internaţional, 

promovarea imaginii tuturor românilor şi a comunităţii româneşti în statele de 

domiciliu/reşedinţă, promovarea valorilor culturale şi spirituale româneşti la 

nivelul opiniei publice din statele în care există comunităţi româneşti. 

În cadrul întâlnirii a fost abordat proiectul cu Republica Moldova. Unul din 

punctele de interes îl reprezintă conştientizarea apartenenţei etnice având în 

vedere alegerile şi recensământul care va avea loc în luna aprilie a.c. Un alt punct 

important îl reprezintă modernizarea unei reţele de biblioteci şi şcoli în regiunea 

transnistreană. Alt obiect îl constituie acordarea de finanţări şi sprijin logistic 

precum şi dezvoltarea structurilor mass-media în limba română. 
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Strategia va avea în vedere de asemenea continuarea organizării de cursuri 

de pregătire pentru reprezentanţi ai mediului asociativ şi mass-media. 

De asemenea se are în vedere promovarea unor proiecte în regiune, 

implicarea Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni în 

parteneriate care să aducă beneficii reale pe termen lung. 

Casa de Cultură din Serbia a fost un alt punct adus în discuţie de ministru 

Bogdan Stanoevici. Acesta a precizat că în limita fondurilor foarte mici se 

urmăreşte în continuare susţinerea şi dezvoltarea acesteia. 

Problemele din Serbia cu privire la susţinerea cursurilor de limbă română la 

ore târzii au fost printre alte puncte abordate de domnul ministru Bogdan 

Stanoevici.  

Prezentarea domnului Bogdan Stanoevici continuă cu Direcţiile de acţiune 

ale Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni care au ca 

prioritate dezvoltarea unui parteneriat activ cu comunităţile româneşti din afara 

graniţelor ţării, susţinerea financiară directă prin acordare de finanţări 

nerambursabile comunităţilor româneşti din emigraţie şi vecinătate – în special 

asociaţiilor reprezentative ale acestora, dar şi altor organizaţii româneşti care 

desfăşoară activităţi socio-culturale dedicate românilor de peste hotare.  

În contextul dezvoltării unui parteneriat activ cu comunităţile româneşti din 

afara graniţelor Departamentul a implementat o serie de acţiuni proprii. Dintre 

acţiuni au fost menţionate sprijinirea vieţii clericale, sprijinul preoţilor români care 

slujesc în Valea Timocului, precum şi susţinerea mediului asociativ de aici. De 

asemenea au mai fost menţionate Programul de tabere „ARC” care în acest an 

urmează să se desfăşoare în perioada 16 iunie - 19 august, în cadrul căruia vor fi 

organizate ateliere de pictură şi grafică, orientare turistică, muzică, dansuri 

populare româneşti, cultură generală şi sport.   

În acest an, în luna septembrie va fi organizată cea de-a II-a ediţie a Şcolii 

de vară „Cunoaşte-ţi vecinii”, aceasta referindu-se stric la comunităţile istorice. 

Principalele teme de dezbatere vor fi: istoria, relaţiile internaţionale, drepturile 

omului şi ale minorităţilor. 
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Tot în cadrul dezvoltării unui parteneriat activ au mai fost menţionate 

Programul „Diaspora Estival” care în acest an se va desfăşura în luna august. Tot 

în acţiunile proprii ale Departamentului au fost menţionate manifestările dedicate 

„Zilei Românilor de Pretutindeni” (30 noiembrie 2014) şi a „Zilei Naţionale a 

României (1 decembrie 2014). 

Ca acţiune anuală foarte importantă, Departamentul are în vedere  achiziţia 

de materiale didactice (cărţi pentru copii, tablete,  CD-uri, etc.). 

Un alt punct adus în dezbatere a fost organizarea Congresului Românilor de 

Pretutindeni, conform art.8 din Legea 299/2007, privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni, care 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 şi desfăşurarea 

Congresului Românilor de Pretutindeni se asigură din bugetul Camerei 

Deputaţilor. 

Ministrul delegat Bogdan Stanoevici şi-a manifestat ferm dorinţa ca în acest 

an să se facă toate demersurile pentru organizarea Congresului. De asemenea, a 

propus o întâlnire formală şi tehnică pentru demararea acestui proiect. 

În cadrul şedinţei membrii comisiei au solicitat buletine informative lunare, 

iar în eventualitatea apariţiei unor probleme deosebite care sunt de interes pentru 

comisie să fie anunţată în timp util. De asemenea, membrii comisiei au solicitat o 

colaborare mai strânsă cu Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de 

Pretutindeni, precum şi informarea cu privire la acţiunile Departamentului având 

în vedere faptul că, atât Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării, cât şi Departamentul promovează o politică activă de păstrare şi 

afirmare a identităţii româneşti.   
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În cadrul dezbaterii, domnul preşedinte Mircea Lubanovici a menţionat 

importanţa continuării demersurilor pentru includerea României în Programul Visa 

Waiver, care ar permite cetăţenilor români să beneficieze de un regim de liberă 

circulaţie similar cu cel al majorităţii cetăţenilor Uniunii Europene. 

Având în vedere proiectele pe care Departamentul Politici pentru pentru 

Relaţia cu Românii de Pretutindeni le are în desfăşurare, deputatul Ovidiu Cristian 

Iane aduce în atenţie proiectul „O săptămână de Teatru Basarabean la Bucureşti” 

al Uniunii Teatrale din Moldova. 

Pentru a susţine acest proiect este nevoie de găsirea unor surse de 

finanţare pentru a se putea asigura transportul şi cazarea actorilor implicaţi în 

proiect. Deputatul Ovidiu Cristian Iane a argumentat oportunitatea desfăşurării 

unei astfel de acţiuni, o iniţiativă comună a oamenilor de teatru din România şi 

Republica Moldova.  

De asemenea, organizarea la Bucureşti, a evenimentului “O săptămână de 

Teatru Basarabean la Bucureşti va contribui la valorificarea tradiţiilor, putând 

consolida relaţiile deja existente, facilitând, în acelaşi timp, crearea altora noi. 

Promovarea şi realizarea acestui proiect se încadrează în valorificarea 

potenţialului cultural pe care îl au comunităţile româneşti din spaţiul european şi 

extra-european” a punctat deputatul.  

Ministrul Bogdan Stanoevici a propus ca acest proiect să fie prezentat şi 

Ministerului Culturii şi să fie avut în vedere pentru anul 2015, ţinând cont că s-a 

stabilit deja calendarul acţiunilor pentru anul 2014. 

Şedinţele comisiei au continuat cu discuţii privind organizarea vizitei în 

Serbia având în vedere problemele cu care se confruntă mediul asociativ 

românesc şi comunităţile româneşti din Serbia.  

Domnul ministru Bogdan Stanoevici a propus să fie adresată Ministerului 

Afacerilor Externe o cerere de informare,  precum şi o recomandarea din partea 

Ministerului  în ce priveşte oportunitatea deplasării. 

De asemenea, deputatul Mircea Lubanovici a informat membrii comisiei cu 

privire la participarea la vizita de informare la Comisia Europeană de la Bruxelles 

în perioada 27-29 martie a.c. La această acţiune dintre membrii comisiei vor 
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participa domnul deputat Mircea Lubanovici şi doamna deputat Elena Uioreanu. 

Programul vizitiei include o introducere a activităţii şi instituţiilor Uniunii 

Europene, precum şi prezentări susţinute de către oficiali ai Comisiei Europene cu 

privire la politicile specifice Uniunii Europene. Cheltuielile ocazionate de această 

acţiune vor fi suportate de Comisia Europeană. Nominalizările au fost făcute de 

către liderii grupurilor parlamentare. 

 

 

 

 

Joi, 27 martie 2014 

 

 

Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 


