
 
 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 

 

 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 9, 10 şi 11 septembrie 2014 

 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 9, 10 şi 11 septembrie 2014 

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 9 septembrie 2014 au participat           

14 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

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

Mihai Bogdan Diaconu (PSD) – vicepreşedinte, Niculina Mocioi (neafiliat) – 

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

Maria Grecea (neafiliat), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (neafiliat), 

Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC - PLR), Ion 

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

 

Au absentat: 

Adrian Mocanu (PSD) 
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Marti, 9 septembrie 2014 

 

        Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 9 septembrie 2014 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele Comisiei.  

        După aprobarea, cu unanimitate de voturi, a ordinii de zi a şedinţei, 

preşedintele Comisiei, deputatul Mircea Lubanovici, a prezentat propunerea 

legislativă - Lege cadru privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe 

teritoriul României  (Plx 403/2014), iniţiatori fiind deputatul Ninel Peia, şi un 

grup de parlamentari aparţinând Grupurilor parlamentare ale PSD, PC, PP-DD, 

PNL, PDL, Minorităţi naţionale, independenţi. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unei 

reglementări-cadru referitoare la statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe 

teritoriul României, prin recunoaşterea, în favoarea acestora, a unor drepturi 

speciale referitoare la accesul pe teritoriul statului român, pe piaţa muncii din 

România, precum şi accesul la sistemul educaţional românesc. Totodată, se 

prevede acordarea unor facilităţi anumitor categorii de cetăţeni ai Republicii 

Moldova. 

În plus, prin proiect se prevede înfiinţarea unei entităţi publice cu atribuţii 

în domeniul de reglementare al legii, respectiv Oficiul pentru Gestionarea 

Relaţiilor cu Republica Moldova (OGRRM), organ cu personalitate juridică, în 

subordinea Primului Ministru, precum şi stabilirea atribuţiilor OGRRM. 

        Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, avizul negativ al Consiliului Legislativ, precum şi punctul 

de vedere al Guvernului care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Având în vedere importanţă acestei propuneri legislative care necesită un 

studiu mai aprofundat, membrii comisiei au hotărât continuarea discuţiilor în 

şedinţa următoare.  

Situaţia organizării Congresului Românilor de Pretutindeni a constituit 

următorul punct adus în dezbatere de membrii comisiei.  



Nenumăratele semnale de nemulţumire primite de deputaţii din diasporă, 

lipsa informaţiilor privind organizarea evenimentului  pe care membrii comisiei 

precum şi românii din străinătate le au în momentul de faţă, precum şi lipsa 

criteriilor de selectare a participanţilor la Congres, dar şi timpul foarte scurt 

pentru organizarea Congresului, au determinat ca preşedintele comisiei să 

propună  invitarea la şedinţa din data de 10 septembrie 2014 şi a membrilor 

Comisiei pentru românii de pretutindeni din Senat.  

 

Miercuri, 10 septembrie 2014 

 

        Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 10 septembrie 2014 a fost condusă de domnul deputat Mircea 

Lubanovici, preşedintele  Comisiei.  

La şedinţa comisiei au participat în calitate de invitaţi, domnul Bogdan 

Stanoevici, ministru delegat pentru românii de pretutindeni, iar din partea 

Comisiei românilor de pretutindeni din Senatul României domnii senatori Marcel 

Bujor (PSD) - preşedinte, Viorel-Riceard Badea (PD-L) - vicepreşedinte, şi 

doamna senator Mariana Câmpeanu (PNL) - membru. 

        Temele de dezbatere din cadrul şedinţei au avut în vedere prezentarea 

raportului de activitate şi strategia departamentului pe care domnul ministru 

Stanoevici îl coordonează, precum şi situaţia organizării Congresului Românilor 

de pretutindeni. 

În deschiderea şedinţei, domnul Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a multumit invitatilor 

pentru participare la sedinta si a dat cuvântul domnului ministru Bogdan 

Stanoevici, care a prezentat programul de activitate al departamentului pe care 

îl coordonează. 

 Domnul ministru Stanoevici a adus în atenţie faptul că,  începând cu luna 

martie, 2014, de când deţine acest portofoliu a promovat o politică activă pentru 

asigurarea şi susţinerea reală  a identităţii etnice, lingvistice şi culturale 

româneşti cu respectarea standardelor europene în materie. 



Ministrul a precizat că transformarea Departamentul Politici pentru Relatia 

cu Românii de Pretutindeni (DPRRP) s-a făcut în sensul unei instituţii cu profil 

modern, total transparentă, bazată pe principii de management modern şi a 

punctat componentele de care s-a ţinut cont în acest sens, făcând referire la 

adoptarea unui plan normativ adecvat printr-o fluidizare a procesului de 

finanţare, elaborarea unui nou tip de finanţare care vine în sprijinul beneficiarilor 

finanţării prin creşterea gradului de precizie a informaţiilor pe care beneficiarii 

trebuie să le furnizeze în legătură cu activitatea  desfăşurată, obiectivele şi 

oportunitatea proiectelor, şi nu în ultimul rând, constituirea de parteneriate cu 

asociaţiile şi organizaţiile de români credibile. 

Un alt punct important pe agenda ministrului l-a constituit dialogul cu 

autorităţile din statele în care trăiesc comunităţile de români, menţionând că în 

toate vizitele efectuate a urmărit cu precădere stabilirea a cât mai multor 

contacte şi intensificarea dialogului cu autorităţile locale. 

Expunerea domnului ministru continuă cu o scurtă prezentare a strategiei 

sectoriale şi a documentelor elaborate pentru stabilirea direcţiilor de acţiune şi a 

planurilor de măsuri în vederea unei coordonări mai eficiente. 

Ministrul Stanoevici aduce în atenţia membrilor comisiei importanţa 

departamentului pe care îl coordonează în relaţie cu românii de pretutindeni şi 

care, spune domnia sa, nu întotdeauna este corect înţeleasă.  

De asemenea, ministrul Stanoevici subliniază faptul că eficienţa şi 

coerenţa sunt punctele de care s-a preocupat în mod special, şi care, în prezent, 

au adus un plus de credibilitate ce a sporit foarte mult numărul partenerialtelor. 

 Identificarea unor parteneri importanţi şi crearea unor parteneriate de 

succes, finanţările de proiecte depuse de către asociaţiile româneşti din afara 

graniţelor, stabilirea criteriilor de evaluare a finanţărilor nerambursabile, 

aplicarea unor proceduri de monitorizare a proiectelor au fost alte puncte aduse 

în atenţie de domnul ministru Stanoevici.  

În ceea ce priveşte identificarea de noi parteneri şi parteneriate de succes 

s-a urmărit angajarea unor parteneriate care să confere consistenţă şi 

predictibilitate demersurilor departamentului, creşterea capacităţii de a genera 



proiecte de succes cu impact cert asupra comunităţilor românilor de peste 

hotare, astfel încât să se permită crearea unui profil instituţional nou al DPRRP, 

precum şi o repoziţionare credibilă a domeniului în raport cu mediul asociativ. 

Un exemplu concludent al unor astfel de parteneriate, după cum a 

menţionat ministrul Stanoevici, este Protocolul de colaborare încheiat cu 

Patriarhia Română, care funcţionează deja, fiind convenit şi realizat în premieră 

un parteneriat de consultare şi colaborare între mitropoliile din afara graniţelor 

ţării, astfel încât proiectele destinate dimensiunii religioase, sau derulate cu 

sprijinul bisericii române de peste hoatre să fie desfăşurate în parteneriat 

potrivit principiului coresponsabilităţii. 

În ceea ce privește organizarea de activităţi pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării, domnul ministru aminteşte cele 3 mari proiecte – 

Programul „ARC” care s-a desfăşurat la Sulina în perioada 23 iunie -18 august 

a.c., şi care se adresează copiilor şi tinerilor care îşi asumă în mod liber 

identitatea culturală română – persoane de origine română şi cele aparţinând 

filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor 

României şi care în acest an a reunuit aproximativ 2000 de tineri, Programul 

Diaspora Estival, program desfăşurat în perioada 17-24 august a.c., precum şi 

programul Şcoala de Vară „Cunoașteți vecinii” anul acesta fiind la a II-a ediţie, 

program dedicat tinerilor etnici români din vecinătatea României, bursieri ai 

statului român.  

În acest context, deputatul Aurelian Mihai intervine informând pe domnul 

ministru şi membrii comisiei asupra problemelor ridicate de românii din afara 

graniţelor la Programul Diaspora Estival. 

Referitor la numărul proiectelor finanţate în acest an, domnul ministru 

Stanoevici menţionează că,  din 784 de proiecte prezentate anul acesta, 232 au 

fost finanţate, respectiv cu 30% mai mult decât în anul precedent. 

În privinţa proiectelor acordate diferitelor asociaţii, domnul ministru 

Stanoevici a amintit şi de proiectele cu Republica Moldova.  



După prezentarea raportului, domnul deputat Mircea Lubanovici a dat 

cuvântul domnului deputat Bogdan Diaconu, vicepreşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara granițelor ţării. 

Prima întrebare a domnului vicepreședinte Bogdan Diaconu adresată 

domnului ministru Bogdan Stanoevici a făcut referire la situația unor proiecte, 

care deşi anunţate de Departamentul politici pentru relația cu românii de 

pretutindeni, că urmează a fi finanțate, li s-a acordat avansul abia acum, în timp 

ce alte proiecte nu au primit nici măcar acele sume.   

 O altă întrebare a domnului Bogdan Diaconu a fost legată de stabilirea 

pedepselor şi a vinovaţilor pentru prima selecție, la care au fost identificate 

grave nereguli în legătură cu dosarele depuse spre finanţarea Departamentului 

politici pentru relația cu romanii de pretutindeni. 

Un alt subiect adus în discuţie de către vicepreşedintele Bogdan Diaconu a 

făcut referire la selectarea participanților din Republica Moldova la Congresul 

Românilor de pretutindeni, atâta timp cât organizaţiile unioniste de acolo sunt în 

conflict deschis cu ambasadorul. 

 De asemenea, în intervenţia sa, domnul deputat Diaconu a solicitat 

ministrului Stanoevici să lămurească criteriile de apreciere a relaţiilor statelor 

vecine cu minoritatea română din interiorul granițelor lor, ca fiind pozitive, 

având în vedere discriminările la care sunt supuşi românii din comunităţile 

istorice. 

Ministrul delegat precizeză că, deşi la prima vizita în Voivodina şi Valea 

Timocului a constatat probleme, Biserica ortodoxă nefiind recunoscută de statul 

sârb, pe parcurs, în Serbia s-au produs schimbări benefice la nivel central.  

Schimbarea reprezentantului bisericii sârbe din Valea Timocului cu un 

reprezentant de origine română reprezentând în acest sens o primă etapă 

importantă. 

Domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor ţării din Camera Deputaților, a dat 

cuvântul domnului senator Viorel-Riceard Badea, vicepreşedinte al Comisiei 

românilor de pretutindeni din Senat.  



Subiectele aduse în discuţie de către domnul senator Badea au făcut 

referire la parteneriatele de succes, asociațiile reprezentative, reevaluarea 

proiectelor, precum şi prioritatea proiectelor Republicii Moldova. 

Referitor la finanţarea de proiecte, domnul Ninel Peia, secretar al Comisiei 

pentru comunitățile de români din afara granițelor ţării, a prezentat domnului 

ministru Bogdan Stanoevici Proiectul “ŢARA DIN SUFLET – PATRIA 

ROMÂNĂ”, proiect care vine în sprijinul unei proiecţii şi mai puternice a 

sentimentului apartenenţei la ţara de origine a românilor din afara graniţelor, şi 

l-a informat pe domnul ministru Bogdan Stanoevici că a primit susţinerea din 

partea Institutului Cultural Român, amintind că iniţial s-a adresat pentru sprijin 

DPRRP. 

În intervenţia sa, deputatul Aurelian Mihai a solicitat lămuriri cu privire la 

proiectele care au primit finanţare pentru comunităţile de români din diaspora şi 

care se află în România.   

Organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni a fost punctul doi de pe 

ordinea de zi. 

Membrii comisiei au precizat că au luat cunoştinţă de organizarea 

congresului din presă, subliniind lipsa de transparenţă şi neimplicarea comisiilor 

de profil din Parlament în organizarea evenimentului.   

Domnul ministru Bogdan Stanoevici a informat membrii celor două comisii 

despre organizarea Congresului Românilor de Pretutindeni în luna noiembrie a 

acestui an, respectiv 29-30 noiembrie şi a adus la cunoştinţă că demersurile de 

organizare s-au început încă de la venirea sa în minister,  prin solicitarea de 

aprobare a Congresului. 

Ministrul Bogdan Stanoevici precizează că în urma scrisorii primite de la 

Camera Deputaţilor prin care s-a cerut departamentului suportul tehnic, DPRRP 

a propus o metodologie de organizare a Congresului, care trebuie să fie 

aprobată prin decizie de către Camera Deputaţilor, şi care urmează a fi 

transmisă MAE până la 20 septembrie 2014. 

Metodologia de organizare a Congresului elaborată de către DPRRP, 

prezentată de domnul ministru Bogdan Stanoevici şi pentru care, după cum s-a 



precizat, s-a avut ca bază ceea ce se întâmplă la nivel european în ceea ce 

priveşte algoritmul de distribuire a mandatelor de delegaţi, stabileşte un număr 

de 224 mandate. Suma totală ce urmează a fi alocată este 318,200 lei. De 

asemenea, metodologia stabileşte documentele în baza cărora se poate face 

înscrierea, precum şi modul în care se va face atribuirea mandatelor și 

posibilitatea contestării acestora. 

La solicitarea domnului deputat Aurelian Mihai, membru al Comisiei pentru 

comunităţile de români din Camera Deputaţilor, domnul ministru Stanoevici a 

prezentat o estimarea detaliată a cheltuielilor pe care le presupune organizarea 

Congresului. 

Deputatul Aurelian Mihai a adus la cunoştinţă ministrului că, în legătură cu 

organizarea acestui Congres, semnalele din diaspora nu sunt tocmai bune, 

considerând că în prezent s-a creat haos şi discriminare în rândul românilor din 

afara graniţelor, neexistând nici dialog, nici informări, iar românii care trăiesc 

departe de casă, şi cu care are un dialog permanent, vor ca acest eveniment sa 

aibă loc cu timp suficient pentru organizare, pentru a se bucura de un 

eveniment serios, în condiţiile de respectare a legii. 

Deputatul Aurelian Mihai a mai afirmat că acest congres nu trebuie 

amânat şi a menţionat că „El trebuie organizat aşa cum este corect, aşa cum 

este natural, legal şi solicitat de diaspora”.  

De asemenea, deputatul Aurelian Mihai a subliniat că  în prezent deputaţii 

încă aşteaptă informările din partea Birourilor Permanente reunite şi alocarea 

bugetului din partea Camerei Deputaţilor pentru organizarea evenimentului. 

În intervenţia sa, deputatul Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei 

pentru comunitățile de români din afara graniţelor ţării, şi-a manifestat 

îngrijorarea că alegerile prezidenţiale precum şi timpul foarte scurt până în luna 

noiembrie, pot să afecteze desfăşurarea în bune condiţiuni a unui eveniment 

extrem de important pentru comunităţiile de români din afara graniţelor ţării. 

În acelaşi context, preşedintele Mircea Lubanovici a precizat că o 

informare din timp a Comisiei  privind hotărârea de organizare a Congresului în 



luna noiembrie, ar fi creat premisele unei bune colaborări şi şanse mari pentru 

organizarea unui eveniment cu adevărat în interesul românilor. 

O reprezentare corectă a diasporei la acest congres ar fi participarea unor 

lideri aleşi de comunităţile de români din Diaspora şi nu numiţi de reprezentanţii 

instituţiilor statului român.  

În intervenţia sa, domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte al comisiei, 

a afirmat că a constatat cu stupoare că domnul ministru Stanoevici a încălcat 

grav legea şi regulamentul de funcţionare al Parlamentului permiţându-şi să 

dezinformeze Biroul Permanent al Camerei Deputaților și să convoace pentru 30 

noiembrie Congresul Românilor de Pretutindeni, fără ca cele două comisii de 

specialitate de la Camera Deputaților și Senat să fi fost înștiințate de această 

acțiune și să poată conlucra pentru elaborarea metodologiei și programului. 

De asemenea, vicepreşedintele Mircea Dolha a ţinut să menţioneze că, 

potrivit Legii 299/2007, acest eveniment se desfăşoară sub egida Parlamentului 

României, iar — conform art. 7, alineatul 2 al aceluiaşi act normativ, convocarea 

Congresului Românilor de Pretutindeni se realizează de birourile permanente 

reunite ale Camerei Deputaților şi Senatului, în colaborare cu Departamentul 

pentru Românii de Pretutindeni, iar cheltuielile privind organizarea şi 

desfăşurarea Congresului Românilor de Pretutindeni sunt prevăzute în bugetul 

Camerei Deputaților, în mod distinct. Fiind vorba de primul Congres mondial al 

românilor, domnul Dolha a cerut ministrului Stanoevici maximă seriozitate 

privind implicarea sa şi transparenţă totală, precum şi o colaborare mai bună cu 

comisiile de specialitate ale Parlamentului. 

Domnul senator Viorel Badea, vicepreşedinte al Comisiei românilor de 

pretutindeni din Senat a precizat că “Selectarea reprezentanţilor trebuie 

pregătită din timp, după o procedură bine stabilită“. 

În acest context, deputaţii şi senatorii prezenţi au cerut domnului ministru 

Stanoevici amânarea Congresului Românilor de Pretutindeni pentru luna mai, 

2015, reiterând faptul că acest Congres trebuie să fie un act de seriozitate 

maximă din partea Parlamentului, iar alegerea reprezentanţilor să se poată face 

în mod democratic. 



În încheierea şedinţei preşedintele Mircea Lubanovici a subliniat 

necesitatea unei mai strânse colaborări şi a îmbunătăţirii dialogului DPRRP cu 

membrii comisiei, pentru a putea conlucra în interesul românilor din afara 

graniţelor ţării. Constituirea unei comisii mixte, din care să facă parte şi membrii 

comisiilor de profil din Parlament, buni cunoscători ai problemelor cu care se 

confruntă românii stabiliţi în afara graniţelor ţării ar aduce un beneficiu imens 

desfăşurării primului Congres al românilor din afara graniţelor ţării. 

 

La lucrările comisiei din ziua de 10 septembrie 2014 au participat           

14 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

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

Mihai Bogdan Diaconu (PSD) – vicepreşedinte, Mihai Niculina Mocioi (neafiliat) – 

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

Grecea (neafiliat), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (neafiliat), 

Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC - PLR), Ion 

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

 

 

 Au absentat: 

Adrian Mocanu (PSD) 

 

 

Joi, 11 septembrie 2014 

 

 

        Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor 

 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 


