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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 28, 29 şi 30 octombrie 2014 

 

 La lucrările comisiei din zilele de 28 şi 29 octombrie 2014 au participat                      

15 deputaţi din totalul de 17 membri: 

 

 Mircea Dolha (PNL) - vicepreşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat) – 

vicepreşedinte, Niculina Mocioi (PDL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PPDD) – 

secretar, Ninel Peia (PSD) - secretar, Ernest Mario-Caloianu (PSD), Maria Grecea 

(PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (neafiliat), Constantin-Stelian-

Emil Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan (PSD), Teju Sorin (PC-

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

 

Au absentat: 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL) si Adrian Mocanu (PSD)  

 

                            

       

       

mona.alesandru
Original



 

Marti, 28 Octombrie şi Miercuri, 29 Octombrie 2014 

 

       Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

ziua de 28 octombrie 2014 a fost condusă de domnul deputat Mircea Dolha, 

vicepreşedinte al Comisiei.  

 După aprobarea, cu unanimitate de voturi, a ordinii de zi a şedinţei, 

vicepreşedintele Comisiei a adus în atenţia membrilor comisiei ultimele declaraţii 

ale primului-ministru, domnul Victor Ponta la Torino, cu privire la organizarea 

congresului românilor de pretutindeni. 

      Nelămuririle au apărut în contextul în care, în cadrul ultimei şedinţe a 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, la care a luat 

parte şi domnul Bogdan Stanoevici- ministru delegat pentru relaţia cu românii de 

pretutindeni-, s-a convenit, împreună cu membrii prezenţi ai Comisiei, că 

metodologia privind organizarea procesului de desemnare a delegaţilor pentru 

primul Congres al Românilor de Pretutindeni va fi revizuită şi înaintată din nou 

Parlamentului României, cu menţiunea că organizarea, finanţarea şi definitivarea 

metodologiei evenimentului revin exclusiv Camerei Deputaţilor şi forului său de 

specialitate - Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  

     Faţă de cele relatate, membrii comisiei au hotărât să solicite un punct de 

vedere domnului ministru Bogdan Stanoevici, cu privire la declaraţiile făcute de 

către premierul României – domnul Victor Ponta, în data de 18 octombrie a.c., la 

Torino, referitor la organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni în acest 

an, pe data de 30 noiembrie. 

     Solicitarea punctului de vedere a fost deja trimisă domnului ministru Bogdan 

Stanoevici, urmând ca discuţiile să fie reluate în următoarea şedinţă.  

     Şedinţele comisiei au continuat cu discuţiile cu privire la situaţia românilor 

din Italia şi din diasporă în urma participării domnului deputat Mihai Aurelian la 

emisiunea televiziunii Dacia TV. 

      Invitat telefonic de televiziunea Dacia TV, deputatul Aurelian Mihai a încercat 

să poarte discuţii cu privire la forma de protest adoptată în cadrul Parlamentului 

pentru reducerea taxelor consulare, îmbunătăţirea situaţiei din misiunile 

diplomatice cu toate lipsurile din cadrul şi de pe lângă consulatele româneşti, 



situaţia românilor morţi care se află în alte ţări în morgi, corpurile nefiind aduse 

acasă încă.  

De asemenea, pe parcursul emisiunii, deputatul Aurelian Mihai a discutat 

asupra principalelor teme de interes cu privire la românii din diasporă în general 

şi cei din Italia în mod special. 

     Situaţia învăţământului în limba română în comunităţile româneşti de peste 

hotare l-a constituit următorul punct al ordinii de zi. 

     Deputatul Mircea Dolha, vicepreşedintele Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării a făcut o scurtă prezentare asupra problemelor 

comunităţilor de români din afara graniţelor ţării, făcând referire la solicitările 

repetate ale comunităţilor de români de peste hotare pentru o mai bună 

organizare a centrelor de învăţământ românesc. 

Membrii comisiei au subliniat necesitatea dezvoltării unităţilor de învăţământ 

româneşti din afara ţării şi, odată cu acestea, reintegrarea românilor de 

pretutindeni în strategia de dezvoltare a României. 

  Scrisorile, memoriile si petiţiile adresate comisiei au fost alte subiecte 

dezbătute în cadrul comisiei. 

  După o scurtă evaluarea a petiţiilor s-au observat probleme în procesul 

redobândirii cetăţeniei române, pentru cetăţenii românii din Republica Moldova, 

precum şi probleme ale comunităţilor de români din diasporă. 

  Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va continua 

monitorizarea şi soluţionarea memoriilor şi petiţiilor cu sprijinul autorităţilor de 

resort. 

 

 

                               Joi, 30 octombrie  2014 

 

 Studiu individual 

 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 


