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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 5, 6 şi 7 noiembrie 2013 
      
 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 5, 6 şi 7 noiembrie 2013 

  

 

La lucrările comisiei din ziua de 5 noiembrie 2013 au participat         

13 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), Aurelian Mihai (neafiliat), Niculina Mocioi (PPDD), Constantin – Stelian-

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

- (neafiliat), Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

 Au absentat: 

 Ovidiu-Cristian-Iane (PSD) şi Adrian Mocanu (PSD)  
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Marţi, 5 noiembrie, 2013  
 

Şedinţa comisiei din data de 7 noiembrie 2013 a fost condusă 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. Preşedintele comisiei a prezentat Propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 (Pl-x nr. 370/2013),  

precizând că această propunere legislativă a fost trimisă spre dezbatere şi 

avizare Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării, în fond fiind sesizată Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, 

în sensul instituirii Avocatului Diasporei, adjunct al Avocatului Poporului, care 

potrivit proiectului, este „specializat în drepturile românilor din afara graniţelor 

ţării în raporturile acestora cu instituţii publice româneşti. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al 

Consiliului Legislativ trimis cu adresa nr. 1176/ din 25 octombrie 2013, 

precum şi avizul nefavorabil al Consiliului Economic şi Social. 

În unanimitate, membrii comisiei au apreciat că iniţiativa este de 

interes, dar creează elemente de neconstituţionalitate, unele dintre acestea 

fiind semnalate şi de Consiliul Legislativ. De asemenea, au fost menţionate 

neconcordanţe în privinţa armonizării cu textul de lege în vigoare. 

Deputatul Ion Stan menţionează că trebuie avută în vedere completarea 

obiectului de activitate al Avocatului Poporului şi al delegării de competenţe 

pentru unul dintre adjuncţi, pe problemele diasporei. 
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Preşedintele Comisiei, propune trimiterea unei adrese Biroului 

Permanent prin care să se aducă la cunoştinţă decizia de retragere a iniţiativei 

legislative, precum şi înştiinţarea Comisiei Juridice, de disciplină şi imunităţi,  

sesizată în fond.  

Domnul deputat Ovidiu Alexandru Raeţchi, iniţiatorul proiectului, 

însuşind punctul de vedere al Consiliul Legislativ, decide retragerea acestuia şi 

precizează că va reveni cu o nouă formă a proiectului, cu modificările şi 

completările necesare în şedinţa Comisiei de săptămâna viitoare. 

Şedinţa continuă cu informarea preşedintelui Comisiei, domnul deputat 

Mircea Lubanovici, asupra invitaţiei din partea vicepreşedintelui Comsiei 

românilor de pretutindeni din Senat, domnul Viorel Badea, la Conferinţa 

Cetăţenia română, un drep al românilor de pretutindeni şi o datorie morală a 

României, organizată împreună cu Centrul Român de Studii şi Strategii şi 

Asociaţia Convergenţei Europene. 

În legătură cu punctul trei de pe ordinea de zi – deplasarea unei 

delegaţii în Serbia, preşedintele aduce la cunoştinţă membrilor comisiei că 

urmează, ca în cel mai scurt timp, să fie stabilită şi comunicată agenda de 

către reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe, conform discuţiilor 

anterioare. 

În încheierea şedinţei de marţi, 5 noiembrie, preşedintele Comisiei  

aduce la cunoştinţă acceptarea invitaţiei de a avea o întrevedere cu domnul 

Ilia Gjoka, Preşedintele Ligii Aromânilor din Albania (LAA) şi a doamnei Irina 

Nanushi, repreyentantul LAA pe lângă Societatea de Cultură Macedo-Română. 

 

Miercuri, 6 noiembrie şi Joi 7 noiembrie 2013 

 

Principala tema de discuţie a şedinţei de miercuri a constituit-o situaţia 

etno-culturală actuală în Albania. 
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Aromânii nu sunt recunoscuţi ca minoritate naţională, ci ca minoritate 

etno-lingvistică, statut prin care nu le sunt acordate aceleaşi drepturi ca şi 

minorităţilor naţionale din Albania. Această calitate nu le conferă dreptul de a 

învăţa în limba maternă în instituţii de stat, de a realiza emisiuni la posturile 

de radio şi televiziune, biserici sau presă în limba maternă ori la reprezentare 

în structurile de conducere ale statului ai cărui cetăţeni sunt, cu toate că statul 

român oferă aceste drepturi minorităţii albaneze din România, ceea ce ar 

trebui să oblige la reciprocitate pentru aromâni. 

 În raportul înaintat de Albania în iulie 2009 cu referire la 

Implementarea Convenţiei Cadru privind Protecţia Minorităţilor Naţionale, se 

menţionează că “recunoaşterea ca minoritate etno-lingvistică, a survenit în 

anul 2003, urmare consultării cu experţi şi cercetători privind problema 

minorităţilor din cadrul autorităţilor statului şi ai Academiei de Ştiinţe.” 

Procesele etnice care pot fi semnalate la populaţia aromână din Albania 

sunt în general similare celorlalte comunităţi de aromâni, însă se identifică 

unele particularităţi datorită specificul istoric şi socio-politic din Albania. 

Astfel pot fi menţionate asimilarea lingvistică şi culturală, care duce 

treptat la pierderea identităţii etno-lingvistice, respectiv migraţiile intensive 

spre localităţile urbane şi depopularea aşezărilor rurale tradiţional aromâne.  

Majoritatea celor stabiliţi în Grecia sunt supuşi procesului etno-identitar 

de grecizare, pe când cei din SUA se consolidează ca o comunitate distinctă, la 

fel şi în România sau alte state europene.  

Referitor la identitatea aromânilor din Albania putem distinge divizarea 

între cei care se consideră ca identitate etnică aromână (rămăni) distinctă, 

conectată deseori cu cea de român, cei care se consideră ca identitate etnică 

greci vlahofoni (rezultat al unei propagande active din partea Greciei, inclusiv 

prin stimulare socio-economică şi politică), iar albanezi se consideră cei de 

generaţie mai tânără şi grupurile asimilate lingvistic (gubleari). Cea mai mare 
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parte a aromânilor din Albania, se denumesc ei înşişi rămâni, astfel încât 

clasificarea lor simplu ca 'aromâni' este problematică.  

Trecând la următorul punct al ordinii de zi, Comisia a dezbătut 

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. 

Recensământul Ungariei din 2011, arată că 26.345 de persoane au 

declarat că sunt de origine română, 13.886 de persoane au declarat limba 

română ca fiind limba lor maternă, iar 17.983 de persoane au declarat că 

folosesc limba română ca instrument de comunicare. Cu toate acestea, 

reprezentanţii asociaţiilor româneşti reclamă faptul că pericolul pierderii 

identităţii naţionale este tot mai accentuat şi ameninţă întreaga comunitate 

supusă unui process de asimilare. Aceştia consideră că singura cale de 

conservare a tradiţiilor şi limbii române este păstrarea bisericilor şi şcolilor 

româneşti. 

Situaţia şcolilor româneşti din Ungaria nu este printre cele mai bune, 

instituţiile confruntându-se cu probleme financiare şi fiind de multe ori în 

pericol de desfiinţare sau comasare. În Ungaria funcţionează mai multe şcoli 

bilingve în 12 localităţi, o parte din materii predându-se în limba minorităţii, 

iar altă parte în maghiară. De asemenea, mai există unităţi de învăţământ în 

care limba română se predă doar ca obiect de studiu.  

S-a evidenţiat 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 
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declarat "etnici vlahi" de 3598, iar al cetăţenilor români aflaţi în Bulgaria este 

de 334. 

Constituţia Bulgariei nu recunoaşte existenţa minorităţilor naţionale, 

astfel încât românii sunt categorisiţi ca simplu grup etnic. Mai mult, aderarea 

Bulgariei la Uniunea Europeană s-a făcut fără a acorda drepturi depline 

comunităţii româneşti. 

Etnicii români din Bulgaria se plâng de abuzuri ale guvernului şi de 

faptul că Sofia le încalcă drepturile în mod flagrant. Politica de 

deznaţionalizare a românilor, manifestată activ de către statul bulgar este 

mult mai puternică decât eforturile şi posibilităţile românilor pentru păstrarea 

şi promovarea limbii şi culturii româneşti.  

Tot joi, 7 noiembrie 2013, deputatul Mihai Deaconu – secretar al 

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

întrevedere cu Ilia Gjoka – preşedintele Ligii Aromânilor din Albania (LAA), 

însoţit de Ilona Comănescu – reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe. 

Principalul scop al vizitei a fost asigurarea sprijinului parlamentar pentru 

păstrarea indentităţii culturale, religioase şi lingvistice pentru comunitatea de 

aromâni din Albania. 

Deputatul Deaconu a prezentat proiectul de modificare a Legii Cetăţeniei 

Române, înregistrat la Senat la începutul acestei sesiuni legislative, prin care 

ar fi facilitat în mod semnificativ accesul etnicilor români din străinătate la 

cetăţenia română. Proiectul prevede ca persoanele de etnie română - 

indiferent de etnonimul folosit - care cunosc limba română, să poată obţine la 

cerere, cetăţenia română. 

Domnul Ilia Gjoka a insistat asupra concentrării eforturilor Comisiei spre 

transformarea proiectului în lege, întrucât „cetăţenia română ar reprezenta 

cea mai uşoară şi rapidă cale de apropiere de ţara mamă şi de a obţine 

statutul de minoritate naţională în Albania”. Preşedintele LAA a subliniat că 
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acest instrument legislativ va fi foarte bine primit de comunitatea de aromâni 

şi că este vital în condiţiile în care Atena duce o campanie de asimilare a 

aromânilor din Albania. 

La apelul lui Ilia Gjoka „Ajutaţi-ne să păstrăm vie românitatea sud-

dunăreană!”, deputatul Deaconu a reiterat sprijinul Comisiei în demersurile 

necesare pentru îmbunătăţirea dialogului cu Parlamentul albanez. În acest 

sens a adus la cunoştinţă că, pentru anul următor, a fost stabilită o vizită 

oficială, în cadrul căreia se va cere şi implicarea reprezentanţilor mediului 

asociativ al comunităţilor de aromâni. 

 

 

La lucrările comisiei din ziua din 6 noiembrie 2013 au participat         

13 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),  Aurelian Mihai (neafiliat), Niculina Mocioi (PPDD), Constantin – 

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

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

 

 Au absentat: 

 Ovidiu-Cristian-Iane (PSD) şi Adrian Mocanu (PSD)  

 

La lucrările comisiei din ziua din 7 noiembrie 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 – 
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vicepreşedinte (PNL), Mihai Deaconu (PPDD) – secretar, Ninel Peia - secretar 

(PSD), Ovidiu-Cristian-Iane (PSD),  Aurelian Mihai (neafiliat), Niculina Mocioi 

(PPDD), Constantin – Stelian-Emil-Mot (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), 

Ion Stan (PSD), Eugen Tomac - (neafiliat), Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

 Au absentat: 

 Adrian Mocanu (PSD)  

 

 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 


