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SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 27, 28, 29 şi 30 ianuarie 2014 
 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 27, 28, 29 şi 30 ianuarie 2014 
 

La lucrările comisiei din ziua de 27, 28, 29 şi 30 ianuarie 2014 au 

participat 13 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

 

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: 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL) şi Adrian Mocanu (PSD)  
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Luni, 27 ianuarie şi Marţi, 28 ianuarie 204 

 

Şedinţele comisiei din zilele de 27 şi 28 ianuarie au fost conduse de 

domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedintele Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării.  

În deschiderea şedinţelor, domnul deputat Mircea Dolha, a informat 

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

discutate.  

Necesitatea îmbunătăţirii asistenţei consulare pentru românii din 

diaspora şi posibilitatea înfiinţării de noi misiuni consulare - care să aibă 

posibilitatea rezolvării serviciilor consulare cele mai uzuale şi care să fie dotate 

cu aparatura tehnică necesară pentru reînnoirea paşapoartelor - potrivit 

legislaţiei în vigoare a fost printre primele puncte aduse în atenţie de membrii 

comisiei.  

De asemenea, în cadrul şedinţei au fost discutate aspecte legate de 

preocupările şi eforturile comunităţilor de români pentru conservarea 

specificului cultural, lingvistic, de păstrare a tradiţiilor şi promovare a valorile 

româneşti într-un mediu multicultural. 

Dezbaterile au continuat cu problemele românilor din Ungaria şi Bulgaria. 

Membrii Comisiei au rezumat principalele provocări şi ameninţări în păstrarea 

identităţii culturale, lingvistice şi religioase din această zonă. Au fost subliniate 

lipsa fondurilor şi investiţiilor pentru asigurarea învăţământului în limba 

maternă. 

În Ungaria reprezentanţii asociaţiilor româneşti aduc în atenţie pericolul 

pierderii identităţii naţionale care este tot mai accentuat şi ameninţă întreaga 

comunitate supusă unui proces de asimilare. Aceştia consideră că, singura cale 

de conservare a tradiţiilor şi limbii române este păstrarea bisericilor şi şcolilor 

româneşti. 

În cadrul dezbaterilor au fost aduse în atenţie problema şcolilor 

româneşti din Ungaria, şcoli care se confruntă cu probleme financiare, fiind de 
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multe ori în pericol de desfiinţare sau comasare. Au mai fost menţionate de 

asemenea, existenţa unor unităţi de învăţământ în care limba română se predă 

doar ca obiect de studiu. 

S-a evidenţiat de asemenea faptul că, la fel ca în celelalte state 

balcanice, în Bulgaria, a existat întotdeauna o diferenţă între numărul de 

români estimat şi cel înregistrat la recensămînt. În Bulgaria, organizaţiile 

comunităţii româneşti socotesc că azi trăiesc circa 150.000 de români, în timp 

ce recensământului din februarie 2011, redă următoarele: numărul cetăţenilor 

bulgari care s-au declarat "etnici români" este de 866, cel al cetăţenilor bulgari 

care s-au declarat "etnici vlahi" de 3598, iar al cetăţenilor români aflaţi în 

Bulgaria este de 334. 

Gradul de păstrare a limbii materne diferă de la ţară la ţară şi, uneori, în 

cadrul aceleaşi ţări, de la zonă la zonă. 

În Regiunea Transcarpatica şi Cernăuţi şi localităţile din sud-vestul 

Basarabiei, învăţământul în limba română s-a păstrat de-a lungul timpului. În 

Banatul sârbesc există în fiecare localitate şcoli româneşti sau, în cazul satelor 

cu un număr redus de românofoni, există cel puţin o clasă cu predare în limba 

română. 

Necesitate realizării unui cadru legal pentru a crea mecanismele prin care 

limba română să fie protejată peste hotare a fost un alt subiect dezbătut de 

membrii comisiei. 

În cadrul şedinţei au mai fost dezbătute de asemenea importanţa 

programelor desfăşurate de Institutul Limbii Române în vederea păstrării, 

dezvoltării şi afirmării identităţii culturale, lingvistice şi religioase a românilor 

din afara graniţelor ţării. Unul dintre acestea fiind cel prin care copiii din 

comunităţile de români din afara graniţelor au posibilitatea să frecventeze 

gratuit cursuri de limba română. 

Dezbaterile din cadrul şedinţei au continuat cu situaţia presei de limbă 

română de peste hotare, relevând dificultăţile cu care se confruntă jurnaliştii, 

dar şi reprezentanţii comunităţilor româneşti. 

 



 
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222 Fax: 021/4141223 

cromanii@cdep.ro 
 

 

Situaţia limbii, culturii şi tradiţiilor româneşti este puţin cunoscută în 

România, de aceea este necesară extinderea reţelei de corespondenţi pentru a 

urmări evoluţiile din interiorul acestor comunităţi. 

Domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a făcut o scurtă prezentare a 

situaţiei presei de limba română de peste hotare, relevând dificultăţile cu care 

se confruntă jurnaliştii, dar şi reprezentanţii comunităţilor româneşti, cu 

precădere în Ucraina şi Ungaria. În acest context, deputatul Mircea Dolha a 

propus realizarea cu regularitate, de către Televizinea Română, Radioul Public 

şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, a unor materiale jurnalistice care să 

reflecte activităţile pe care le desfăşoară sau problemele cu care se confruntă 

comunităţile româneşti din afara hotarelor. Situaţia comunităţii de etnici 

români, evoluţia acestora, precum şi situaţia limbii, culturii şi tradiţiilor 

româneşti este puţin cunoscută în România. Televiziunea Română, Radioul 

Public şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu reuşesc să acopere această 

problematică. Tocmai de aceea este necesară extinderea reţelei de 

corespondenţi pentru a urmări evoluţiile din interiorul acestor comunităţi. 

Popularizarea existenţei acestora, cunoaşterea eforturilor lor de păstrare a 

identităţii este esenţială. 

Existenţa unui sector media liber şi independent ar aduce în prim plan 

realitatea românească. 

Preocuparea pentru situaţia etnicilor români din vecinătate a condus, pe 

plan intern, la permanentizarea dezbaterii privind drepturile persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale.  

Soluţiile la problemele existente în fiecare comunitate românească 

din afara graniţelor necesită timp, colaborare cu structurile 

parlamentare în vederea promovării pe agenda organismelor 

competente din cadrul instituţiilor europene a problemelor cu care se 

confruntă comunităţile româneşti din statele din vecinătate, în vederea 
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obţinerii dreptului de reprezentare a etnicilor români în cadrul 

parlamentului, în administraţia centrală şi locală din statele respective. 

În acelaşi context, domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedintele 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a făcut şi o 

scurtă prezentare a problemelor comunităţii româneşti din Serbia.  

Dintre  acestea a fost adusă în atenţie separarea artificială dintre 

români, majoritatea înregistraţi în Voivodina şi „vlahii” din Valea 

Timocului, transpusă într-o diferenţă de tratament a autorităţilor sârbe. 

Acestea susţin că minoritatea română trăieşte în Voivodina, recunoscută 

ca atare, în timp ce „vlahii” din Valea Timocului sunt un grup distinct. 

Astfel, etnicii români de aici nu beneficiază de statutul şi drepturile 

acordate persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în domeniile 

educaţiei, mass media, religiei sau administraţiei. În sistemul şcolar din 

Serbia nu există cursuri de limba română sau de istorie naţională. Belgradul 

încearcă să acrediteze teoria conform căreia „vlahii” ar avea o identitate 

şi limbă distinctă.  

O altă problemă cu caracter special este cea legată de statutul 

Bisericii Ortodoxe Române în Serbia, nerecunoscută drept biserică 

„tradiţională”.  

În domeniul învăţământului în limba maternă, existent numai în 

Voivodina, au fost semnalate probleme legate de insuficienţa de cadre 

didactice specializate pentru predarea în limba română, calitatea manualelor şi 

reducerea continuă a numărului de elevi.  

În Valea Timocului nu există învăţământ în limba română în sistemul 

public de învăţământ. Au existat încercări de a întocmi liste de semnături, dar 

acestea nu s-au încadrat în prevederile legale (15 copii de aceeaşi vârstă, din 

cel puţin două grupe de vârstă). 

Deşi limba română este limbă oficială în Provincia Autonomă Voivodina, 

limba română nu este utilizată nici în justiţie, nici în administraţie. Tododată, 

inscripţiile bilingve lipsesc în localităţile cu populaţie românească semnificativă 

din Voivodina.  
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Problemele comunităţilor româneşti din Serbia au fost susţinute şi de 

către domnul deputat Mihai-Bogdan Diaconu, vicepreşedinte al Comisiei.  

Deputatul Mihai-Bogdan Diaconu informează asupra numărului insuficient 

de profesori. Astfel, în Bor şi Zajecear, în anul 2013 au fost solicitate ore de 

limba maternă la ore rezonabile. Alte probleme aduse în atenţia membrilor 

comisiei au fost: organizarea de cursuri de perfecţionare a profesorilor din Bor, 

Zajecear, Branicevo şi Morava care au cunoştinţe elementare de limbă română 

(din familie) încât să poată preda abecedarul în şcolile în care deja predau alte 

discipline, precum şi tipărirea unui număr a peste 3000 de abecedare în limba 

română, abecedare care până acum se adresau doar românilor din Voivodina.  

Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

au subliniat interesul constant al acesteia pentru îmbunătăţirea politicilor 

publice în sprijinul comunităţii româneşti din afara graniţelor României, precum 

şi interesul de a cunoaşte cât mai bine dificultăţile pe care cetăţenii români le 

întâmpină în străinătate şi adoptarea unei legislaţii care să favorizeze acţiunile 

autorităţilor centrale în sprijinul acestora. 

 

Miercuri, 29 ianuarie şi Joi 30 ianuarie 2014 

 

Şedinţele comisiei din zilele de 29 şi 30 ianuarie au fost conduse de 

domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedintele Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării. 

În deschiderea şedinţelor, deputatul Mircea Dolha a informat membrii 

comisiei asupra dificultăţilor în soluţionarea tuturor cererilor de transcriere a 

acetelor de stare civilă întocmite în străinătate pentru cetăţenii străini care au 

dobândit cetăţenia română în condiţiile Legii 21/1991 şi care îşi au izvorul în 

art. 44, alin. 5 din legea nr. 119/1996. 

Cererile celor care au dobândit cetăţenia română şi nu au avut niciodată 

domiciliul în România, potrivit prevederilor legale în vigoare la acest moment, 

se transcriu doar cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti 
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şi cu avizul prealabil al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi 

Stare Civilă a sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. 

Se observă astfel o imagine clară a volumului de solicitări adresate de 

cetăţeni în vedrea transcrierii certificatelor şi a extraselor de stare civilă, odată 

dobândită cetăţenia română, potrivit Legii 119/1996, privind actele de stare 

civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În urma întrevederilor avute cu reprezentanţi ai autorităţilor de reseort,  

cu privire la problemele  legate de  transcrierea actelor de stare civilă în 

procesul de redobândire a cetăţeniei române se constată că, lipsa 

personalului devine o problemă. 

Totodată, timpul pentru soluţionarea cererilor este mare. Pentru 

reducerea termenului,  Comisia are în vedere modificarea legii. 

Faţă de cele relatate anterior, membrii Comisiei au stabilit contactarea 

autorităţilor de resort în vederea găsirii unor soluţii pentru fluidizarea 

procedurii de transcriere a certificatelor şi a extraselor de stare civilă privind 

cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România.  

Situaţia învăţământului în limba română din comunităţile româneşti de 

peste hotare a fost un alt punct dezbătut de membrii comisiei. 

Domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedintele comisiei a făcut o scurtă 

prezentare a situaţiei învăţământului în limba română din comunităţile 

româneşti de peste hotare, argumentând necesitatea colaborării cu Ministerul 

Educaţiei Naţionale în vederea îmbunătăţirii metodologiei de şcolarizare a 

tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în 

străinătate, în sistemul de învăţământ din România, precum şi necesitatea 

colaborării cu Institutul Limbii Române. 

În acest context, deputatul Mircea Dolha a reiterat importanţa sprijinului 

acordat românilor din afara graniţelor de către Institutul Limbii Române, 

precum şi a Ministerului Educaţiei Naţionale.  

În vederea păstrării, dezvoltării şi afirmării identităţii culturale, lingvistice 

şi religioase a românilor din afara graniţelor ţării, membrii comisiei au propus 

invitarea unor reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale la o şedinţă 
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viitoare, pentru a putea fi prezentate programele în vederea promovării şi 

popularizării ofertei de studiu pentru tinerii de origine etnică română şi a 

cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, în sistemul de învăţământ din 

România. 

Pentru atragerea studenţilor basarabeni în România, membrii Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării propun realizarea unei 

pagini web în care să se regăsească toate informaţiile privind admiterea, 

cazarea şi viaţa din campusurile studenţeşti. 

Alte propuneri venite din partea membrilor comisiei au fost colaborarea 

cu presa din statele din care vin studenţii în vederea promovării şi popularizării 

ofertei de studiu pentru tinerii de origine etnică română şi a cetăţenilor români 

cu domiciliul în străinătate, în sistemul de învăţământ din România. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problemelor românilor de pretutindeni cu sprijinul 

autorităţilor de resort.  

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 
Mircea DOLHA 


