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SINTEZA 
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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 21, 22 şi 23 octombrie 2014 

 

 La lucrările comisiei din zilele de 21 şi 22 octombrie 2014 au participat                      

15 deputaţi din totalul de 17 membri: 

 

 Mircea Dolha (PNL) - vicepreşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat) – 

vicepreşedinte, Niculina Mocioi (PDL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PPDD) – 

secretar, Ninel Peia (PSD) - secretar, Ernest Mario-Caloianu (PSD), Maria Grecea 

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

Emil Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan (PSD), Teju Sorin (PC-

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

 

Au absentat: 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL) si Adrian Mocanu (PSD)  
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Marti, 21 Octombrie şi Miercuri, 22 Octombrie 2014 

 

         Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 21 octombrie 2014 a fost condusă de domnul deputat Mircea Dolha, 

vicepreşedinte al Comisiei.  

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

vicepreşedintele Comisiei informează membrii comisiei asupra solicitării 

Platformei Unioniste Actiunea 2012, de a clarifica poziţia instituţiei pe care o 

reprezentăm cu privire la ”Proclamaţia de la Bucureşti” din 12 octombrie 2014.  

Platforma Unionistă Acţiunea 2012 este reprezentanta societăţii civile 

unioniste, în urma dorinţei de reunire demonstrate în cadrul amplei manifestaţii 

de duminică, 12 octombrie 2014, de la Bucureşti, prin care se adresează public 

tuturor intituţiilor din România cu scopul de a le responsabiliza pentru susţinerea 

„Proclamaţiei de la Bucureşti”. 

Ceea a ce solicită Platforma Unionistă Acţiunea 2012 este semnarea şi 

îndeplinirea punctelor de proclamaţie care ţin de responsabilitatea instituţiei 

realizând voinţa milioanelor de români în sensul apropierii celor două state 

româneşti. 

Proclamaţia de la Bucureşti din 12 octombrie 2014 are în vedere că, de-

alungul timpului, teritoriul şi populaţia Basarabiei au avut o evoluţie convergentă 

cu restul spaţiului etnic şi cultural. De asemenea se are în vedere faptul că, 

România şi Republica Moldova sunt două state care au în comun limba, istoria şi 

cultura, ele constituind duă fragmente ale aceleiaşi tări.  

După cum se aminteşte în Proclamaţie, aderarea României la NATO şi la UE 

a permis îmbunătăţirea condiţiilor de securitate şi, respectiv de dezvoltare socio-

economică, iar proiectul de ţară al reunirii cu Republica Moldova fiind 

continuarea firească în procesul de dezvoltare şi afirmare  a naţiunii române.  

Contextul geopolitic a fost un alt punct adus în atenţie în cadrul 

Proclamaţiei. 

În vederea asigurării pe cale paşnică şi democratică a viitorului comun al 

românilor, Proclamaţia de la Bucureşti propune eforturi de creare a unui spaţiu 

economic comun care trebuiesc intensificate prin: sprijinirea companiilor 



româneşti pentru a se extinde peste Prut, eliminarea tuturor taxelor vamale 

pentru schimburile de mărfuri, sprijinirea mobilităţii resurselor umane între cele 

două pieţe, inclusiv prin deschiderea pieţei de muncă din România pentru toţi 

cetăţenii Republicii Moldova. 

Alte puncte atinse în cadrul Proclamaţiei aduc în atenţie urgentarea 

interconectării celor două sisteme energetice, crearea unui spaţiu informal 

comun prin susţinerea presei de limbă română de la Chişinău, extinderea peste 

Prut a ariei de acoperire a instituţiilor de presă din România şi informarea 

publicului din România asupra realităţilor din Republica Moldova, procesul 

reunirii celor două state, precum şi demararea unui program naţional de 

integrare socio-culturală a tinerilor basarabeni care vin la studii în România. 

 Şedinţele comisiei au continuat cu identificarea unor soluţii specifice la 

problemele particulare existente în fiecare comunitate românească din afara 

graniţelor. 

După 1990, 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 a 

României. 

În accepţiunea Legii 299/2007, sintagma „români de pretutindeni” include 

persoanele de origine română şi aparţinând filonului lingvistic şi cultural 

românesc care îşi asumă în mod liber identitatea culturală românească: 

persoanele aparţinând minorităţilor naţionale, minorităţilor lingvistice sau 

grupurilor etnice autohtone care trăiesc în statele din vecinătatea României, 

indiferent de etnonimul folosit, membrii comunităţilor româneşti/originare din 

România din emigraţie, cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în 

străinătate. 



      Preocuparea pentru situaţia etnicilor români din vecinătate a condus, pe 

plan intern, la permanentizarea dezbaterii privind drepturile persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale. În acest moment, la nivel european, România 

este un model de urmat în ceea ce priveşte tratamentul aplicat minorităţilor care 

trăiesc pe teritoriul ei, iar această experienţă pozitivă consolidată conferă ţării 

noastre şi autoritatea morală necesară în tratarea acestui subiect în cadru bi - şi 

multilateral.   

Identificarea soluţiilor la probleme 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. 

Organizarea de manifestări culturale în zonele cu comunităţi de români, în 

colaborare cu organizaţiile româneşti sau autorităţile locale; publicarea operelor 

aparţinând personalităţilor marcante ale culturii române şi popularizarea 

acestora în statele de domiciliu/reşedinţă; recuperarea, restaurarea şi 

întreţinerea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, monumente 

de artă, plăci comemorative etc. din afara teritoriului României; sprijinirea 

centrelor culturale ale comunităţilor româneşti de pretutindeni;păstrarea şi 

afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni; formarea unor elite 

şi a unei noi generaţii de lideri care să reprezinte interesele comunităţilor 

româneşti în statele de domiciliu/reşedinţă ar putea reprezenta câteva soluţii 

privind identificarea unor probleme existente în fiecare comunitate românească 

din afara graniţelor.  

Identificarea soluţiilor privind problemele existente în fiecare comunitate 

continuă prin stabilirea unor întâlniri şi vizite de lucru în comunităţile de români 

din afara graniţelor, precum şi cu autorităţile de resort din ţară şi din afară.  

Situaţia presei de limbă română de peste hotare a fost următorul punct 

adus în dezbatere. 



În toate statele din vecinătatea României şi în peninsula Balcanică există 

comunităţi compacte de etnici români. Evoluţia acestora, precum şi situaţia 

limbii, culturii şi tradiţiilor româneşti este puţin cunoscută în România. 

Televiziunea Română, Radioul Public şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu 

reuşesc să acopere şi acest spaţiu. De aceea este necesară extinderea reţelei de 

corespondenţi pentru a urmări evoluţiile din interiorul acestor comunităţi. 

Membrii comisiei au menţionat că este esenţial să popularizăm existenţa 

acestora şi să le facem cunoscute eforturile lor de păstrare a identităţii, aceşti 

oameni neputând fi  neglijaţi. Ei trebuie aduşi în prim-planul realităţii româneşti. 

Membrii comisiei au menţionat de asemenea că existenţa unui sector media liber 

şi independent ar reprezenta un indicator esenţial în ceea ce priveşte 

maturitatea democratică a unei societăţi. 

Comisia pentu comunităţile de români din afara graniţelor ţării acordă o 

atenţie deosebită şi scrisorilor, petiţiilor şi memoriilor. După o scurtă evaluarea a 

petiţiilor s-au observat probleme în procesul de redobândire a cetăţeniei 

române, pentru cetăţenii românii din Republica Moldova, precum şi probleme ale 

comunităţilor de români din diasporă. 

Preocuparea Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării se reflectă de asemenea şi asupra cetăţenilor români insulino-dependenţi 

din afara graniţelor ţării.  

Astfel, ca urmare a solicitării domnului deputat Ninel Peia, secretar al 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, solicitare 

adresată Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu privire la numărul 

bolnavilor dependenţi de insulină în România, precum şi a cetăţenilor români 

insulino-dependenţi din afara graniţelor ţării care beneficiază de tratament 

insulino-dependenţi, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate aduce în atenţie 

faptul că, asiguraţii români cu reşedinţa întru-un stat membru al 

UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, asiguraţii români care au reşedinţa întru-un stat 

membru al UE/SEE/Confederaţia Elveţiană pot beneficia de tratament pentru 

diabet în condiţiile în care legislaţia statului membru de reşedinţă reglementează 

un astfel de tratament şi pentru asiguraţii proprii. 

 



 

În privinţa asiguraţilor români cu reşedinţa într-un stat cu care România a 

încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, aceşti 

cetăţeni beneficiază de servicii medicale pe teritoriul statelor respective în 

condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.   

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va continua 

monitorizarea şi soluţionarea memoriilor şi petiţiilor cu sprijinul autorităţilor de 

resort. 

 

 

 

 

                               Joi, 23 octombrie  2014 

 

 Studiu individual 

 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 


