
 
 

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

cromanii@cdep.ro 
 

    
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru comunităţile de români 
 din afara graniţelor ţării 

 
 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din zilele de 18 şi 19 septembrie 2013 

      
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 18  şi 19 septembrie 2013  

  

 

La lucrările comisiei din ziua de 18 septembrie 2013 au participat 11 

deputaţi din totalul de 14 membri: 

 

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

(PNL), Maria Grecea – vicepreşedinte (PPDD), Gheorghe Roman – 

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

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

Stelian-Emil-Mot (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion Stan (PSD).  

 

Au absentat: 

Eugen Tomac - (neafiliat), Octavian Bot (PNL), Elena - Ramona 

Uioreanu (PNL). 
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La lucrările comisiei din ziua de 19 septembrie 2013 au participat  

12 deputaţi din totalul de 14 membri: 

 

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

(PNL), Maria Grecea – vicepreşedinte (PPDD), Gheorghe Roman – 

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

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

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

Eugen Tomac - (neafiliat). 

 

Au absentat: 

Octavian Bot (PNL), Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Miercuri, 18 septembrie 2013 şi Joi, 19 septembrie 2013  
 

Şedinţele comisiei au fost conduse de domnul deputat Mircea 

Lubanovici,  preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării.  

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi. 

În deschiderea şedinţelor din zilele de 18 şi 19 septembrie 2013, 

domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile 

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

comunităţilor de români din afara graniţelor ţării, făcând referire la în special 

la solicitările repetate ale comunităţilor de români de peste hotare pentru o 

mai bună organizare a centrelor de învătâmânt românesc. 

„Începutul anului şcolar este unul dintre principalele subiecte care se 

discută în acest moment în România şi care, din nefericire, este mult prea 

puţin dezbătut în context internaţional. Conform ultimului recensământ, în 

străinatate trăiesc peste 700.000 de mii de români, însă în realitate numărul 

acestora este mult mai mare. Trebuie să luăm în calcul dezvoltarea unităţilor 
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de învăţământ româneşti din afara ţării şi, odată cu acestea, reintegrarea 

românilor de pretutindeni în strategia de dezvoltare a României”, a spus 

domnul preşedinte Mircea Lubanovici, care, în intervenţiile din legislatura 

trecută, a susţinut dezvoltarea unui număr de de unităţi de învăţământ 

românesc în afara graniţelor, dar şi un program de studiu adecvat. 

În altă ordine de idei, Mircea Lubanovici a ridicat problema birocraţiei 

la solicitarea paşaportului de către românii din afară, supunând dezbaterii 

posibilitatea renunţării la prezentarea certificatului de naştere.    

 La rândul său, domnul deputat Ion Stan a propus elaborarea de acte 

normative (acte consulare, piaţa muncii, etc) de reglementare a problemelor 

ridicate de românii din afara graniţelor, precum şi iniţierea de discuţii între 

Parlamentul României şi ministere şi alte instituţii de resort, propuneri 

agreate de membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării. 

 S-a stabilit, astfel, convocarea domnului Cristian David, ministru 

delegat pentru românii de pretutindeni, la următoarea şedinţă  a Comisiei. 

 De asemenea, domnul deputat Ovidiu Cristian Iane a propus 

elaborarea unui statut al românilor din afara graniţelor ţării, care ar stabili o 

relaţie oficială cu statul român şi în conformitate cu care ar putea acţiona 

spre soluţionarea problemelor pe care le întâmpină în statul de reşedinţă. 

„Este, practic, un document care ar stabili drepturile şi obligaţiile românilor 

din afară, facilitând şi, totodată, consolidând relaţia cu statul român”, a 

precizat domnul deputat Ovidiu Iane.  

 Dezbateriile au continuat pe teme legate de necesitatea înfiinţării de 

noi consulate, a diminuării taxelor consulare şi a timpului de obţinere a 

vizelor,  precum şi de repatrieri.  

 Imaginea cetăţenilor români din afara graniţelor ţării a fost un alt 

subiect pe marginea căruia membrii Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării au discutat.  
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„Românii de rând din Germania, Italia, Spania, Creta, Scoția, Irlanda 

sau Olanda sunt mici avanposturi ale culturii noastre, a spiritului românesc, a  

felului în care stăm în fața lumii.  Ei sunt cei mai buni aliați ai României în 

lume! Ei, românii noștri de dincolo de granițe ne reprezintă și pe noi. Cu 

bune, cu rele. Ei sunt tentaculele noastre în lume. Haideți să le evidențiem 

acest rol”, a spus, în alocuţiunea sa, domnul deputat Ninel Peia, secretarul 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  

Intervenţia domnului deputat Ovidiu Iane a susţinut punctul de vedere 

al domnului deputat Ninel Peia referitor la imaginea cetăţenilor români din 

strinătate. „:Suntem catalogaţi drept cetăţeni de rang inferior, şi, nu în 

ultimul rând, o forţă de muncă care acceptă orice, oricât şi oricum pentru 

supravieţuire. Vreau ca românii să nu fie nevoiţi să meargă în străinătate 

pentru o viaţă mai bună, dar vreau, în acelaşi timp, ca cei care îşi doresc să 

muncească şi să trăiască în altă ţară să fie consideraţi, în primul rând, 

OAMENI, nu fiinţe de rang inferior. Că e vorba de Olanda sau oricare stat al 

acestei lumi. 

Îmi doresc ca şi alţi colegi de-ai mei să mi se alăture, iar munca din 

comisiile de specialitate în acest domeniu şi din grupurile de prietenie cu 

celelalte state să devină una mai susţinută şi mai ţintită. În plus, ceea ce 

consider că este la fel de important este atitudinea fiecărui român în parte.”, 

a menţionat domnul deputat Ovidiu Iane în alocuţiunea sa.  

Imaginea cetăţenilor români din afară este adusă în atenţia membrilor 

comisiei şi de domnul deputat Aurelian Mihai. „Să nu uităm cazul din 

Almendralejos, regiunea Extremadura unde s-au organizat proteste 

antiromâneşti. Împotriva românilor din Spania au mai fost organizate şi alte 

proteste. Să ne amintim de protestul din localitatea Belorado din Burgos, 

protest care a avut loc în urmă cu un an, o acţiune de protest a localnicilor”, 

a continuat domnul deputat Aurelian Mihai. Acesta a propus transmiterea, de 

către Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a unei 

adrese Ministerului de Externe prin care să solicite informaţii privind măsurile 
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întreprinse de către această instituţie în vederea protejării românilor din 

Spania. „Este o situaţie gravă. Repet, este extrem de grav ceea ce s-a 

întâmplat la Almendralejos şi nu putem rămâne indiferenţi. România trebuie 

să ia măsuri urgente spre apărarea drepturilor acelor români”, a conchis 

domnul deputat Aurelian Mihai.    

Domnul deputat Ovidiu Raeţchi a propus membrilor comisiei ca la 

fiecare şedinţă să se prezinte câte o comunitate de români din afara 

graniţelor, pentru a cunoaşte problemele acestora, dar şi legislaţia statelor în 

care îşi au reşedinţa”, propunere acceptată de membrii comisiei.  

Integrarea şi liberalizarea pe piaţa muncii a cetăţenilor români, 

monitorizarea atentă a presei româneşti de peste hotare cu privire la 

problemele cu care se confruntă cetăţenii români de peste hotare, precum şi 

cea a comunităţilor de români au fost alte subiecte dezbătute de membrii 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
Mircea Lubanovici 
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