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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 2 aprilie 2014 

 

 

 

La lucrările comisiei din zilele de 2 aprilie 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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        Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

ziua de 2 aprilie 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 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 au 

participat domnul deputat Mircea Lubanovici şi doamna deputat Elena Uioreanu. 

Nominalizările au fost făcute de către liderii grupurilor parlamentare. Programul 

vizitiei a inclus 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 au fost 

suportate de Comisia Europeană.  

 Sedinţa Comisiei a continuat cu informarea vicepreşedintelui Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, domnul deputat Bogdan 

Diaconu, asupra Raportului preliminar al sondajului desfăşurat sub genericul 

,,Identitatea naţională în Republica Moldova" realizat de Centrul Român de Studii 

şi Strategii (CRSS) în luna februarie 2014, care a fost prezentat public în data de 

27 martie, la Palatul Parlamentului, într-o conferinţa de presă organizată cu 

ocazia împlinirii a 96 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. 

 Sondajul de opinie efectuat de CRSS în Republica Moldova, în perioada 01-

15 februarie 2014 este reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii 

Moldova, exceptând regiunea transnistreană şi UTA Găgăuzia şi reflectă 

percepţia populaţiei din stânga Prutului asupra reperelor identitare şi a spaţiului 

cultural de care aparţine. Identitatea lingivistică dintre cele două maluri ale 

Prutului constituie proba de necontestat a apartenenţei Republicii Moldova la 

spaţiul culturii şi civilizaţiei româneşti.  

Participanţii la cercetare au răspuns la întrebări legate de identitatea 

lingvistică, istorică, politică şi culturală, precum şi cu privire la atitudinea faţă de 

unirea Republicii Moldova cu România.  

 Rezultatele preliminare ale studiului reflectă faptul că 63% dintre  

respondenţi au declarat că limba pe care o vorbesc cel mai des este limba 

română şi numai 26% vorbesc limba moldovenească.  

 Sintagmele de „limbă română” şi „limbă moldovenească” comportă acelaşi 

sens în rândul majorităţii populaţiei din Republica Moldova. Astfel 63% dintre  
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participanţii la cercetare consideră că „limbă română” şi „limbă moldovenească” 

sunt aceeaşi limbă, în timp ce 31% sunt de părere că ar fi două limbi diferite.  

 Trecutul comun ca moştenire identitară este identificat şi asumat de 74% 

dintre respondenţi, dintre care 40% sunt categoric de acord că România şi 

Republica Moldova au aceleaşi tradiţii şi folclor, iar 34% sunt mai degrabă de 

acord.  

Sedinţa Comisiei a continuat cu informarea preşedintelui Comisiei Mircea 

Lubanovici care a participat la Conferinţa internaţională cu tema: „Traficul de 

persoane - o ameninţare la adresa valorilor familiei” care s-a desfasurat la 

Palatul Parlamentului. Evenimentul a fost organizat de Grupul pentru 

combaterea traficului de persoane şi Grupul Ecumenic de Rugăciune din 

Parlamentul României, în colaborare cu Mişcarea Europeană pentru Politici 

Creştine (European Christian Political Movement - ECPM) şi Federaţia Europeană 

a Asociaţiilor Familiilor Catolice (Federation of Catholic Family Associations in 

Europe - FAFCE).  

Conferinţa şi-a propus stabilirea unor punţi de legătură între societatea 

civilă şi instituţiile statului, precum şi promovarea rolului parlamentelor naţionale 

de a contribui cu mijloace specifice şi cu forţa legitimităţii conferite de alegători 

în efortul general de combatere a sclaviei moderne şi de consolidare a valorilor 

tradiţionale. 

Traficul de persoane constituie o violare a drepturilor omului şi o atingere 

adusă demnităţii şi integrităţii fiinţei umane, o ameninţare asupra securităţii 

individului şi a valorilor sociale şi morale.  Acest tip de infracţionalitate afectează 

în mod direct individul prin impactul pe care îl are asupra unuia dintre drepturile 

individuale fundamentale, libertatea individuală, societatea suportând, în acelaşi 

timp, influenţe negative generate de amplificarea fenomenului corupţiei, a 

faptelor antisociale şi violente, crearea unor mecanisme criminale care obţin 

profituri substanţiale din acest tip de activitate afectând stabilitatea economică şi 

securitatea regională. 

 Printre problemele semnalate a fost adusă în atenţie şi lipsa de resurse. 

Centrele de asistenţă pentru victime sunt puţine, iar dintre cele existente unele  

s-au închis. Alte probleme menţionate au vizat dezvoltarea insuficientă a 

organizaţiilor specializate ale societăţii civile şi a achiziţiilor publice, de 

asemenea au fost semnalate lacune pentru reintegrarea victimelor în societate. 

 Conferinţa a adus în dezbatere o nouă propunere: rolul familiei în 

combaterea traficului de persoane.  
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 În cadrul conferinţei au fost menţionate inţierea şi participarea la proiecte 

destinate combaterii traficului de persoane a bisericii şi a altor instituţii 

religioase. 

Participarea membrilor Comisiei la acţiunea organizată de Asociaţia 

„Armonia Educativă a fost următorul punct al ordinii de zi. 

Beneficiară a unui proiect european de tineret în cadrul programului 

„Tineret în Acţiune” al Comisiei Europene, Asociaţia „Armonia Educativă” a 

obţinut finanţarea proiectului „Parlamentul Activ”. Prin intermediul proiectului 

care se adresează tinerilor, inclusiv celor din afara graniţelor, se are în vedere 

dialogul cu europarlamentari şi parlamentari privind rolul acestora în contextul 

european.  

Şedinţa a fost condusă de către deputatul Aurelian Mihai, membru al 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării. În deschidere, 

secretarii Comisiei, domnii Ninel Peia şi Mihai Deaconu şi domnii deputaţi 

Aurelian Mihai, Ovidiu Alexandru Raeţchi, membrii al comisiei, au făcut o scurtă 

descriere a modului de desfăşurare a unei şedinţe parlamentare, explicând pe 

scurt modul de iniţiere a unei propuneri legislative, parcursul iniţiativei 

legislative în vederea dezbaterii în plen şi adoptării ei. 

Secretar al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării,  membru al Comisiei de învăţământ, tineret şi sport, precum şi cadru 

didactic, deputatul Mihai Deaconu a transmis un mesaj de încurajare tinerilor 

elevi pentru implicarea lor ca participanţi activi în cadrul societăţii.  

Simularea şedinţei parlamentare a început prin supunerea la vot de către 

deputatul Aurelian Mihai a ordinii de zi. Pe ordinea de zi s-au aflat amendamente 

la legea educaţiei naţionale, învăţământ diferenţiat, “şcoala altfel”, propuneri şi 

dezbateri pe amendamente privind alocaţiile copiilor, introducerea obligativităţii 

activităţilor ocupaţionale ale deţinuţilor pe perioada detenţiei, propuneri şi 

dezbateri privind reactualizarea legii Asociaţiilor şi fundaţiilor. 

Iniţiativele elevilor au avut în vedere modificări la legea învăţământului. Ca 

amendament la legea învăţământului, în loc de opţionale se solicită introducerea 

claselor pe nivele de pregătire: începători, mediu, avansaţi. 

Următorul punct al şedinţei simulate l-a reprezentat „Şcoala Altfel”. De 

câţiva ani, există în programa şcolară o săptămână specială, identificată prin 

sintagmă  „Şcoala altfel”. Premisa de la care porneşte demersul ce 

fundamentează „săptămâna altfel” este libertatea elevului de a alege materiile 

pe care doreşte să le studieze şi a activităţilor la care să participe. 
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Această săptămână specială  este alocată activităţilor socio-umanitare şi 

de mediu. Tinerii au optat în majoritate pentru organizarea de acţiuni de 

plantare de arbori, ca simbol pentru viitor. 

În privinţa alocaţiilor, participanţii la simulare au făcut referire la 

stimularea prin mărirea burselor la 70 RON a tinerilor elevi.  

Prin intervenţia sa, deputatul Ninel Peia, secretar al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării aduce în atenţia tinerilor faptul 

că înainte de a propune majorarea sau alocarea unor sume de bani trebuie 

specificată sursa de finanţare. Aceaste sume, după cum a precizat deputatul 

Peia, se propun în proiectul de buget al anului următor. 

 Un alt punct adus în dezbatere de tinerii participanţi l-a reprezentat 

problema actelor de identitate. 

Intervenţia deputatului Aurelian Mihai pe această problemă atrage atenţia 

asupra neglijenţei părinţilor de a-şi declara copilul la naştere. După cum a 

menţionat deputatul Aurelian Mihai, statul contribuie deja la ajutorarea celor fără 

identitate.  

Dezbaterile au continuat cu obligativitatea activităţilor ocupaţionale ale 

deţinuţilor pe perioada detenţiei ce presupune prestarea obliatorie a muncii în 

folosul comunităţii pe perioada detenţiei, având în vedere că actualmente 

opţiunea pentru munca în detenţie este facultativă.  

 Supus la vot, punctul privind propunerile şi dezbaterile cu privire la 

reactualizarea legii Asociaţiilor şi fundaţiilor rămâne a fi dezbătut într-o şedinţă 

viitoare. 

Şedinţa a continuat cu mesajul doamnei europarlamentar Norica Nicolai 

care care a fost transmis prin intermediul unei scrisori, domnia sa fiind în 

imposibilitate de a participa la această simulare a şedinţei parlamentare. Prin 

mesajul prezentat se subliniază rolul europarlamentarilor care trebuie să 

urmărească interesele naţionale şi, de asemenea, este explicat modul de aplicare 

a legilor care îi pot afecta pe cetăţenii pe care îi reprezintă.  

Ţinând cont de faptul că întâlnirea organizată este pentru tineri, doamna 

Norica Nicolai aduce în atenţie problemele care afectează cel mai mult tinerii 

absolvenţi: şomajul şi dificultatea găsirii un loc de muncă după terminarea 

studiilor. Această problemă, după cum se precizează în mesaj, nu este numai 

una naţională ci şi una europeană, statisticile arătând că în acest moment 23% 

din tinerii europeni nu au un loc de muncă. În acest context, în ultimii ani, în 
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baza unor studii de cercetare şi a unor rapoarte, Comisia Europeană şi 

Parlamentul au venit cu propuneri de acţiuni pentru scăderea ratei somajului.  

Mesajul europarlamentarului Norica Nicolai continuă cu informarea tinerilor 

privind programul de mobilitate a studenţilor "Erasmus pentru toţi". Deoarece de 

cele mai multe ori rata somajului este direct proporţională cu rata calităţii 

educaţiei, Comisia Europeană a pus la dispoziţie din acest an programul de 

mobilitate a studenţilor "Erasmus pentru toţi", revizuit, care încorporează toate 

proiectele anterioare de acest fel. Noul program include mai multe inovaţii, 

precum parteneriatele de colaborare în domeniul sportului, sau introducerea unui  

sistem de împrumuturi financiare pentru cei care îşi doresc să urmeze studiile 

superioare ale unui program de tip masterat într-un alt stat membru UE. 

„În completare la programul Erasmus, Uniunea Europeană a demarat 

planul "Garantia pentru tineret" prin care statele membre vor fi obligate să 

finanţeze programe de consiliere în orientarea profesională a tinerilor sau 

acordare de subvenţii celor care angajează tineri. De asemenea, sunt încurajate 

crearea de stagii de practică şi de cursuri de formare continuă, prin implicarea 

şcolilor, instituţiilor de formare, a partenerilor sociali şi angajatorilor. Un aspect 

important constă în corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele de piaţa muncii 

din fiecare ţară europeană, unul din factorii creşterii somajului în rândul tinerilor. 

Există aici şi "Cadrul de calitate pentru stagii", punct care îşi propune 

dezvoltarea transparenţei privind contractele de stagiatură, evidenţierea 

condiţiilor de muncă, precizarea clară dacă stagiul este plătit sau neplătit, şi 

garanţia că stagiul va acoperi obiective clare de învătământ. Toată această 

legislaţie a fost adoptată anul trecut şi acum este transmisă statelor membre 

pentru implementare. 

Toate aceste obiective fac parte dintr-o strategie mai amplă dedicată 

ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor, care are ca obiectiv scăderea 

numărului şomerilor cu 75% până în anul 2020. În acest fel, Uniunea Europeană 

lucrează pentru a răspunde nevoilor tinerilor, insistă pentru a le oferi şansa la 

educaţie şi formare profesională, fiind doar un exemplu concret în care instituţiile 

europene pot influenţa viaţa noastră de zi cu zi” se precizează în mesajul 

europarlamentarului Norica Nicolai. 

Ceea ce constată europarlamentarul Norica Nicolai este faptul că din ce în 

ce mai mulţi tineri sunt interesaţi de modul în care funcţionează Uniunea 

Europeană, aşteptând sugestii şi propuneri pe teme europene.  
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 În încheierea şedinţei, deputaţii Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării au încurajat tinerii elevi în iniţierea unor propuneri 

legislative şi implicarea lor ca participanţi activi în cadrul societăţii având în 

vedere faptul că ei reprezintă viitorul ţării. 

         Această simulare a reprezentat de fapt un exerciţiu de democraţie 

participativă.  

   

 

 

                                   Joi, 3 aprilie 2014 

 

Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 


