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    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
     şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 29 septembrie si 

 01 octombrie 2015 
 

 
      La lucrările comisiei din ziua de 29 septembrie 2015 au participat             
17 deputaţi din totalul de 19 membri: 
 
      Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Gabriel-Valentin Boboc – 
vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – vicepreşedinte, Mircea Dolha 
(PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (DP) – secretar, Sorin Teju (PC-PLR) – 
secretar, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria 
Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Constantin-
Stelian-Emil Moţ (PSD), Niculina Mocioi (PNL), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), 
Ion Stan (PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

A absentat: 

      Ninel Peia (PSD) şi Adrian Mocanu (PSD)  
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Miercuri, 29 septembrie  2015 

 

     Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

ziua de 29 septembrie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele comisiei.  

     După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, şedinţa comisiei a 

continuat discuţii pe marginea subiectelor de actualitate și a evenimentelor 

desfăşurate în comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

      Astfel, au fost aduse în atenţie incidentele de la Roma din luna septembrie 

a.c., în cartierul Borghesiana, acestea constituind al treilea episod de incendiere 

intenţionată a unor mașini cu număr românesc, fiind folosite aceleași metode 

de incendiere, capota stropită cu lichid inflamabil şi apoi aprinsă, pentru ca 

incendiul să pară consecinţa unui scurt circuit de la motor. 

     Evenimentele din Spania au fost un alt punct adus spre informare membrilor 

comisiei. Seminarul „Reţea de asociaţii de români din Andaluzia 2015”, 

desfăşurat la sfârșitul lunii septembrie, la Cordoba, a fost unul dintre 

evenimentele prin care se urmărește cooperarea dintre asociaţiile românilor din 

străinătate. La eveniment au participat asociaţiile Asociacion Sociocultural 

Rumanos Almerienses, Ekinox, Casa Rumana, Prietenii Romanilor din Sevilia şi 

Andaluzia, Asociacion de Rumanos LA ENCINA de Rociana del Condado, 

Asociaţia de români din Santa Ella, Sociacion de Mujeres Rumanas, Asociaţia 

Red Internacional de Estudios Rumanos şi Federaţia Asociaţiilor Româneşti din 

Andaluzia. 

 Tot la sfârșitul lunii septembrie, în Germania, la Berlin și Leipzig a avut 

loc Conferinţa “Limba română în lume”. Conferinţa de la Berlin a reunit oficiali 

români, lectori din reţeaua Institutului Limbii Române, reprezentanţi ai 

comunităţii românești din Germania și ai mediilor culturale și academice din 

cele două state. 

      Acest eveniment face parte din seria anuală de manifestări iniţiate de 

Ministerul Educaţiei și Cercetării Știinţifice, prin Institutul Limbii Române, cu 

scopul de a promova limba, cultura și civilizaţia românească peste hotare. 

 

 



 

 

     Ateliere, dezbateri și mese rotunde, în cadrul cărora au fost abordate 

subiecte precum limba română ca limbă străină, identitatea lingvistică și 

culturală în comunităţile românești din Germania, dar şi studiile românești în 

spaţiul academic german, cunoscută fiind colaborarea Academiei de Diplomaţie 

Culturală de la Berlin cu universităţi din România, Institutul Diplomatic Român 

şi Institutul Cultural Român au fost acţiuni aflate pe agenda evenimentului. 

      În acest moment, în reţeaua coordonată de Institutul Limbii Române îşi 

desfăşoară activitatea 44 de lectori de limbă română în lectorate răspândite în 

Europa, America de Nord și Asia. 

      De asemenea au fost menţionate cursurile de limbă română organizate de 

ICR Berlin, pentru elevii din clasele primare. Aceste cursuri, al căror obiectiv 

constă în evidenţierea în rândul copiilor a importanţei cunoaşterii limbilor 

străine, au fost desfășurate în bibliotecile publice la Berlin, în zilele de 24 şi 25 

septembrie, în cadrul unei ample manifestări ce vizează Ziua Europeană a 

Limbilor ce a fost instituită în anul 2001, fiind dedicată sărbătoririi diversităţii 

culturale şi lingvistice, prin sprijinirea celor 23 de limbi oficiale ale Uniunii 

Europene şi a celor 200 de limbi vorbite pe întreg continentul european. 

      În același registru a fost menţionată iniţiativa Comunităţii Românilor din 

Serbia prin care, în săptămâna 28 septembrie -  2 octombrie 2015,  în jur de 20 

de copii români din orașul Cuvin, vor învăţa limba română la școala „Jovan 

Jovanic Zmaj". 

     Informarea cu privire la evenimentul care va avea loc în Regatul Unit al 

Marii Britanii şi Irlandei de Nord din zilele de 3 şi 4 octombrie a.c. a fost un alt 

punct adus în atenţia membrilor Comisiei.  

     Evenimentul vine în sprijinul membrilor comunităţii româneşti și are drept 

scop evoluţia acesteia în diaspora. Tema principală de discuţie este sănătatea, 

iar dezbaterea urmărește aducerea în prim-plan a reglementărilor în materie de 

servicii medicale în UK, dar și raportul dintre entităţile medicale din Marea 

Britanie și din România – colaborare, informare, cunoaștere, în vederea unei 

bune dezvoltări a comunităţii românești.  

  La secţiunea Diverse, deputatul Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei,  a 

adus la cunoştinţă petiţia domnului Herţa Iosif, din Republica Moldova prin care 

solicită susţinere şi ajutor financiar pentru repararea clădirii fostului gimnaziu 



din sat, pentru funcţionarea normală a gimnaziului şi a fostei grădiniţe pentru 

copii cu predare în limba română. 

În Valea-Perjei, Taraclia, vorbitorii de limba română reprezintă o minoritate, 

majoritatea copiilor din acest sat, inclusiv şi unii copii din familii mixte bulgari-

„moldoveni”, nefiind vorbitori de limba română. 

    Astfel, prin redeschiderea gimnaziului şi a grădiniţei pentru copii cu educare 

în limba română, se urmărește creșterea numărului de elevi fiind cunoscut 

faptul că şi unii părinţi bulgari vor dori să aducă copii lor să studieze în limba 

română. 

    Petiţia a fost înaintă de domnul Herţa Iosif Preşedintelui României, Prim-

ministrului României, Preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Preşedintelui 

Senatului României. 

    O altă solicitare adusă în dezbatere a fost cea a domnului Milea Stelian 

Romeo care aduce la cunoștinţă numeroasele petiţii adresate Ministerului Muncii 

şi Ministerului Sănătăţii. Petentul, care suferă de rozacee eritematoasă, reclamă 

tergiversarea unor răspunsuri concrete la problemele expuse – încadrarea 

afecţiunii în categoria de boli care produc dizabilitate şi aprobarea de către 

comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii pentru tratament în străinătate. 

    În funcţie de sesizările şi informaţiile primite, cu sprijinul autorităţilor de 

resort, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

vor continua monitorizarea problemelor destinate românilor de pretutindeni. 

 

    

 

Joi, 01 octombrie 2015 

 

 

Studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 

  
  


