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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16, 17,18 şi 19 decembrie 2013 
 

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 16,17,18 şi 19 decembrie 2013 au 

participat 14 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

 

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

(PNL), Mihai Bogdan Diaconu – vicepreşedinte (PSD), Maria Grecea – 

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

(PSD), 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: 

Adrian Mocanu (PSD)  
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Luni, 16 decembrie şi Marţi, 17 decembrie 2013 
 

Şedinţele comisiei din zilele de 16 şi 17 decembrie au fost conduse de 

domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării.  

În deschiderea şedinţei domnul deputat Mircea Lubanovici a informat 

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

discutate.  

Legea cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova a fost primul 

punct al ordinii de zi.   

A fost făcută o scurtă prezentare a Proiectului de lege iniţiat de 36 de 

parlamentari privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova. Proiectul are în 

vedere dezvoltarea comună culturală, educaţională, socială şi economică a 

cetăţenilor din cele două state, precum și alte aspecte.  

Acest proiect de lege s-a dezvoltat pe fondul evoluţiei convergente a  

teritoriului şi populaţiei Republicii Moldova cu restul spaţiului etnic și cultural 

românesc. România și Republica Moldova sunt două state care au în comun 

limba, istoria şi cultura, constituind două fragmente ale aceleaşi ţări. 

        De asemenea a mai fost menţionat faptul că, punerea în aplicare a 

prezentului proiect de lege presupune existenţa şi funcţionarea instituţiilor 

având competenţele şi capacitatea necesară. 

Comisiei i-au fost prezentate detalii despre vizita deputatului Mihai 

Bogdan Diconu efectuată la comunitatea de români din Valea Timocului în 

perioada 12-13 decembrie 2013, precum şi cu informările cu privire la 

întâlnirile avute de către acesta cu părintele protopop de Dacia Ripensis, Boian 

Aleksandrovici, cu reprezentanţii Partidei Neamului Românesc şi ai Asociaţiei 

pentru Cultura Românilor-Vlahilor din Serbia "Ariadnae Filum. 

Românii din Valea Timocului se luptă pentru a avea şcoală şi biserică în 

limba lor. Etnicii români din Serbia au primit în toamnă dreptul teoretic să 

primească educaţie în limba română în şcolile din această ţară după mult timp 
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de când au cerut acest lucru. Din constatările deputatului Mihai Bogdan 

Diaconu nu există o școală românească, ci doar cursuri opționale pentru limba 

română în școlile sârbești unde învață etnici români. 

Următorul subiect al şedinţei a fost reprezentat de articolele din presa 

străină şi română cu privire la ridicarea restricţiilor, precum şi campaniile 

negative la adresa comunităţilor de români din afară. 

Contextul economic defavorabil (recesiunea declanşată în anul 2008) şi 

efectele sale asupra pieţei muncii au condus la continuarea măsurilor tranzitorii 

pentru lucrătorii români şi bulgari după sfârşitul anului 2011. Întârzierea 

relansării creşterii economice, nivelul ridicat al şomajului şi problemele de 

politică internă au condus la prelungirea restricţiilor până pe data de              

31 decembrie 2013.  

Articolele din presa română fac referire la  ridicarea restricţiilor, precum 

şi la campaniile negative întreptate asupra comunităţilor de români din afară. 

Referitor la ridicarea restricţiilor, presa română aduce în atenţie dreptul 

pe care îl avem ca ţără membră a Uniunii Europene. Alte probleme ale 

comunităţilor de români aduse în atenţie de presa română fac referire la 

migraţia forţei de muncă, care, conform studiilor europene, a avut şi continuă 

să aibă efecte pozitive asupra economiei ţării de reşedinţă. 

 Presa străină face referire la faptul că, imigranţii români for fi supuşi unui 

test de 100 de întrebări, ce include explicaţii cu privire la motivele pentru care 

aceştia nu au reuşit să îşi găsească un loc de muncă sau despre capacitatea de 

a vorbi limba engleză.  

Din presă română şi străină se observă îngrijorarea şi susţinerea 

oficialilor români cu privire la modul de abordare al ridicării restricţiilor, de 

condiţiile şi modul în care sunt trataţi cetăţenii români în toate ţările din 

Uniunea Europeană. 

Nu trebuie uitat faptul că, imigranţii români sunt tineri, bine calificaţi şi 

doresc să muncească. 

Campaniile presei împotriva liberalizării complete a pieţei forţei de 

muncă, în principal asupra imaginii cetăţenilor români, după cum se poate 
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observa, are loc nu numai în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 

dar şi în Franţa. 

 Situaţia romilor este în prezent o problemă prioritară pentru Europa, 

populaţia romă fiind cea mai numeroasă din Europa, adesea devenind ţinta 

rasismului, discriminării şi excluziunii sociale, trăind în sărăcie extremă, fără 

acces la asistenţă medicală şi la locuinţe decente.  

În acest sens, Uniunea Europeană a pus la dispoziţie o gamă largă de 

instrumente juridice, de politică şi de finanţare.  

Articolele apărute în presă arătă că a fost adoptat primul instrument 

juridic al UE pentru integrarea romilor. 

Setul de recomandări propuse de Comisia Europeană are ca scop 

intensificarea integrării economice și sociale a comunităților de romi. 

Faţă de cele prezentate membrii Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării au subliniat faptul că trebuie avut în vedere 

respectarea dreptului Uniunii Europene şi a legislaţiilor naţionale, acest lucru  

impunându-se în mod imperativ. 

Membrii comisiei au subliniat importanţa consolidării relaţiei dintre 

Comisie şi instituţiile de resort şi informare în masă, esenţială în promovarea 

unei imagini pozitive şi corect calibrate a comunităţilor româneşti. 

Relaţiile cu românii de pretutindeni au devenit o preocupare constantă a 

autorităţilor române, atât în contextul aprofundării relaţiilor bilaterale cu 

statele pe teritoriul cărora există comunităţi româneşti sau care aparţin 

filonului cultural românesc, cât şi în condiţiile în care protejarea drepturilor 

persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale s-a consacrat drept una dintre 

priorităţile permanente ale guvernelor post-decembriste şi ale instituţiilor 

europene. Astfel, păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, 

lingvistice, culturale şi religioase a românilor din vecinătate şi emigraţie a fost, 

în ultimele două decenii, unul dintre obiectivele de importanţă majoră ale 

României. 
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Preocuparea pentru situaţia etnicilor români din vecinătate a condus, pe 

plan intern, la permanentizarea dezbaterii privind drepturile persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale. 

Soluţiile problemelor 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 obţinerii dreptului de reprezentare a etnicilor români 

în cadrul parlamentului, în administraţia centrală şi locală din statele 

respective. 

În acelaşi context, membrii comisiei au adus dezbătut de asemenea 

problemelor comunităţii româneşti din Serbia.  

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 starea imobilelor, 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.  

Organizaţiile româneşti au semnalat diferenţe între prevederile cadrului 

legal în materia protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor 

naţionale şi aplicarea efectivă a acestora. Un exemplu concret este folosirea 

limbii române. Deşi 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. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problemelor românilor de pretutindeni cu sprijinul 

autorităţilor de resort.  
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Miercuri, 18 decembrie 2013 

 

Şedinţa comisiei din ziua de 18 decembrie a fost condusă de domnul 

deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării. 

În deschiderea şedinţei, deputatul Mircea Lubanovici a informat membrii 

comisiei cu privire la deplasarea pe care a efectuat-o în Municipiul Iaşi, în 

vederea identificării nevoilor reale ale copiilor din instituţii de ocrotire aflate în 

subordinea DGASPC Iaşi, cu scopul găsirii unor soluţii legislative eficiente 

pentru garantarea şi respectarea drepturilor copiilor instituţionalizaţi.  

În cadrul întrevederii au fost discutate atât probleme legate de 

activitatea curentă, cât şi probleme cu care se confruntă asistenţa copilului în 

judeţul Iaşi.  

Directorul DGASPC Iaşi, dl Ion Florin, a evidenţiat că, din cauza 

constrângerilor Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, 

republicată, numărul familiilor care doresc să adopte copii şi care au parcurs 

toate formalităţile de verificare cerute de legea amintită este mai mare decît 

numărul copiilor adoptabili. Domnia sa a subliniat, totodată, că există un 

„profil” al copilului adoptabil, copil de vârstă fragedă, care să nu fie cu 

dizabilităţi, ori să aparţină vreunei minorităţi naţionale. În schimb, există copii 

romi, cu dizabilităţi, ori de vârsta adolescenţei pentru care nu sunt cereri de 

adopţie! 

Din întrevederea cu conducerea DGASPC Iaşi, a mai reieşit că ar fi utilă 

elaborarea de studii de cercetare sociologică pe 5-10 ani înainte, care să 

contribuie la relaxarea legii adopţiilor, eventual după modelul din Ungaria, 

unde limita de vârstă pentru copiii adoptabili internaţional este de 8-10 ani, iar 

formalităţile prin care trebuie să treacă părinţii ce dorescă să adopte copii sunt 

mult mai simplificate.  

Ulterior, delegaţia de control parlamentar a efectuat o vizită de 

informare, în teren, la două dintre centrele din subordinea DGASPC Iaşi, unul 

pentru copii şi celălalt pentru tinerii cu dizabilităţi. S-a observat că, din cauza 
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lipsei de personal, asistenţii sociali execută şi sarcinile îngrijitoarelor, iar 

personalul auxiliar al centrelor desfăşoară şi activităţi cu copiii, din acelaşi 

motiv.  

Printre neajunsurile constatate în urma controlului la DGASPC Iaşi au fost  

 insuficienţa resurselor alocate sistemului de protecţie a copilului faţă de 

necesităţile crescute, în condiţiile creşterii numărului abandonurilor în 

familie, în maternităţi şi al copiilor cu dizabilităţi părăsiţi de familiile lor; 

 din cauza regimului dificil al adopţiilor şi al numărului mare de copii din 

sistem, multe centre din subordinea DGASPC Iaşi s-au transformat în 

centre de plasament; 

 probleme administrative create de copiii găsiţi pe stradă care nu au 

certificate de naştere şi neavând acte, nu primesc alocaţii. 
 

De la angajaţii centrelor s-a mai degajat ideea că un aport important la 

îmbunătăţirea situaţiei copiilor asistaţi l-au adus ONG-urile; pe de altă parte, 

însă, voluntarii din aceste ONG—uri nu sunt motivaţi de cadrul legislativ 

existent, fiind nevoie de revizuirea legilor, astfel încât să se poată oferi măcar 

nişte stimulente de ordin moral voluntarilor din ONG-uri care au activitate în 

domeniul protecţiei copilului.  

În vederea îmbunătăţirii stării copiilor din centrele de plasament, domnul 

deputat Mircea Lubanovici a propus un concept original: adoptarea de la 

distanţă a copiilor de către cetăţenii româno-americani din Colegiul 3 Diaspora, 

care să fie un fel de mentori, să acorde eventual asistenţă materială, împreună 

cu ONG-uri caritabile din S.U.A şi Canada, să corespondeze cu tinerii cu 

dizabilităţi, ori chiar să se pregătească de adopţii, în măsura în care legislaţia 

în materie de adopţie se va relaxa. 

 Memoriile şi petiţiile au fost alte subiecte dezbătute de membrii comisiei. 

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

redobândire a cetăţeniei române, pentru cetăţenii din Republica Moldova. 

 Printre alte petiţii şi adrese s-au numărat şi Programele educaţionale 

destinate tinerilor din afara graniţelor pentru anul 2014. 
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Joi, 19 decembrie 2013 

 

Studiu individual privind politica altor state cu privire la Diaspora. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 
Mircea LUBANOVICI 


