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al lucrărilor Comisiei din zilele de 01, 02 şi 03 Noiembrie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 01, 02 şi 03 Noiembrie 2016
La lucrările comisiei din zilele de 01 Noiembrie 2016 au participat 12
deputaţi din totalul de 17 membri:
Gabriel-Valentin Boboc (PSD) – vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) –
vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (UNPR) – vicepreşedinte, Mihai
Deaconu (PNL) – secretar, Sorin Teju (Neafiliat) – secretar, Mircea-Titus
Dobre (PSD), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian
Mihai (ALDE), Niculina Mocioi (PNL), Ninel Peia (PSD şi Eugen Tomac
(UNPR).
Au absentat:
Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (Neafiliat),
Adrian Mocanu (UNPR), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL) şi Elena - Ramona
Reuer (PNL).

La lucrările comisiei din zilele de 02 Noiembrie 2016 au participat 13
deputaţi din totalul de 17 membri:
Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Gabriel-Valentin Boboc (PSD) –
vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu
(UNPR) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PNL) – secretar, Sorin Teju
(Neafiliat) – secretar, Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria Grecea (PNL),
Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (ALDE),

Niculina Mocioi (PNL),

Ninel Peia (PSD) şi Eugen Tomac (UNPR).
Au absentat:
Mihai Bogdan Diaconu (Neafiliat), Adrian Mocanu (UNPR), Ovidiu
Alexandru Raeţchi (PNL) şi Elena - Ramona Reuer (PNL).

Invitaţi: doamna Maria Ligor, ministru delegat pentru relaţiile cu
românii de pretutindeni şi doamna Diana Rusu, director cabinet, ministru
delegat pentru relaţia cu românii de pretutindeni.

Marţi, 01 Noiembrie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 01 noiembrie 2016, fiind conduse de domnul
deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei.
După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, şedinţa Comisiei
a continuat cu prezentarea şi informarea de către doamna Maria Ligor, ministru
delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni cu privire la activităţile

derulate în ultimele luni de către Departamentul Politici pentru Relaţia cu
Românii de Pretutindeni (DPRRP), precum şi noile proiectele puse în aplicare.
Doamna Maria Ligor a prezentat pe scurt realizările întreprinse de
DPRRP, aducând în atenţie simplificarea procedurilor de acordare a finanţărilor
nerambursabile pentru programele, proiectele și acţiunile care au ca scop
sprijinirea comunităţilor românești de peste graniţe, ca responsabilitate
principală a DPRRP în vederea facilitării accesului organizaţiilor la fondurile
publice alocate. Un element de noutate îl reprezintă crearea unui Registru al
organizaţiilor partenere în care acestea se pot înscrie o singură dată și, la
nevoie, actualiza informaţia existentă, fără a mai fi obligate să repete această
operaţiune cu fiecare cerere de finanţare depusă. Noile reguli sunt puse în
aplicare în cadrul sesiunii de finanţare care a fost deschisă la 15 octombrie
a.c., departamentul urmând a primi cererile de finanţare până la 1 decembrie
2016. Astfel, soluţiile identificate pentru facilitarea accesului la finanţare
nerambursabilă vor fi testate în cadrul unei faze pilot de implementare a noilor
proceduri. Prin revizuirea procedurilor de preluare și evaluare a propunerilor de
proiecte se urmăreşte îndepărtarea obstacolelor tehnice semnalate permanent
de beneficiarii de asistenţă nerambursabilă. De asemenea, a fost menţionat
Ghidul beneficiarului în care, într-o formă mai accesibilă, sunt descrise criteriile
de eligibilitate, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească aplicanţii și pașii de
urmat pentru depunerea cu succes a cererii de finanţare.
Un alt proiect al DPRRP amintit, „Digital Diaspora – parteneriat pentru
construirea unei comunicări eficiente și transparente”, are ca obiectiv principal
creșterea calităţii și eficacităţii comunicării în mediul digital dintre misiunile
diplomatice și comunităţile românești din ţările gazdă. Într-o primă etapă
proiectul va fi implementat la nivelul a 5 misiuni diplomatice ale României și va
include sesiuni de pregătire susţinute de experţi în comunicarea digitală
orientate

către

identificarea

problemelor

și

oportunităţilor

prezente

în

comunicarea din spaţiul online în relaţie cu diaspora românească.
De asemenea, a fost adus în atenţie programul Diaspora Start-up ce are
ca obiectiv stimularea antreprenoriatului în rândul cetăţenilor români din

diaspora şi a celor recent reîntorşi în ţară. Schema de antreprenoriat vizează
crearea unei oportunităţi de reîntoarcere în România pentru cei care doresc să
valorifice abilităţile antreprenoriale și profesionale dobândite în străinătate prin
deschiderea unei afaceri în ţară.
În urma prezentării doamnei ministru Maria Ligor, deputatul Aurelian
Mihai, membru al Comisiei, a menţionat faptul că a observat îmbunătăţiri ale
unor aspecte în cadrul DPRRP şi s-a referit la eliminarea vizelor pentru Canada
pentru cetăţenii români, ca fiind o realizare importantă de echipă a Ministerului
Afacerilor Externe.
Deputatul Aurelian Mihai a menţionat şi o serie de probleme, aducând în
atenţie finanţarea Departamentului. În acest context, deputatul Aurelian Mihai
a făcut referire la amendamentul adus la bugetul de stat pentru anul 2015, în
vederea suplimentării bugetului DPRRP. Acest amendament care viza un buget
de 10 ori mai mare decât cel actual, a fost adoptat de Comisiile permanente
reunite din Camera Deputaţilor şi Senat dar a fost respins în plenul
Parlamentului.
Nemulţumirile asociaţiilor în privinţa repartizării finanţărilor, precum şi
lipsa răspunsurilor la proiectele înaintate DPRRP l-a constituit următorul punct
adus în atenţie de deputatul Aurelian Mihai.
De asemenea, deputatul Aurelian Mihai a mai adus în atenţia doamnei
Maria Ligor solicitarea asociaţiilor de a cunoaşte procentul banilor repartizaţi
pentru finanţarea proiectelor pentru diaspora, comunităţi istorice şi Bucureşti,
insistând asupra a două aspecte legate, primul, de o distribuire pe fiecare din
cele cinci programe de finanţare, al doilea aspect fiind legat de faptul că o
parte din fondurile destinate diasporei se opresc la Bucureşti pentru finanţarea
asociaţiilor, fundaţiilor, ONG-urilor, etc., altele decât cele constituite în
diaspora pentru românii din diasporă.
Calitatea serviciilor consulare a fost un alt subiect adus în dezbatere de
deputatul Aurelian Mihai. Astfel, întors recent din Italia, Torino, deputatul a
prezentat membrilor Comisiei şi doamnei ministru Maria Ligor problemele
consulatelor în relaţia cu cei care apelează la serviciile oferite în cadrul

misiunilor diplomatice, managementul defectuos în relaţia directă cu cetăţenii,
lipsa unor criterii clar stabilite de prioritate pentru familiile care au copii şi
femeile însărcinate, lipsa unei posibilităţi de programare la consulate telefonic
sau on-line, chestiuni pe care cetăţenii le reclama constant și care sunt încă
nerezolvate de către Guvern.
Cazul Cătălin Iatan, caz încă nesoluţionat, pentru care soluţia juridică în
întârzie încă din anul 2012 şi puţina implicare în rezolvarea acestui caz a fost
următorul punct adus în discuţie de deputat. Domnul Catalin Iatan este victima
accidentului de muncă care a avut loc în Spania și este îngrijit în permanenţă
de mama sa după evenimentul nefericit, aflându-se într-o situaţie extremă.
În urma prezentărilor deputatului Aurelian Mihai, doamna ministru Maria
Ligor a adus în atenţia membrilor Comisiei faptul că eliminarea vizei pentru
Canada a fost un obiectiv la care s-a muncit mai bine de 3 ani, fiind un efort de
echipă și pentru atingerea căruia un rol important l-a avut coerenţa în relaţia
cu Ottawa şi Bruxelles-ul.
În ceea ce priveşte finanţarea, doamna ministru a menţionat că
reprezintă activitatea principală a Departamentului, dar din păcate în cadrul
fiecărei sesiuni derulate până în prezent bugetul alocat deşi este mic, nu a
reușit să fie consumat în totalitate, motiv pentru care au fost aduse simplificări
și modificări ce vizează procedura de obţinere a finanţării. De asemenea, s-a
avut în vedere profesionalizarea și eficientizarea activităţii Departamentului,
amintind că până la organizarea concursului pentru ocuparea a 15 posturi, din
iulie a.c., doar 3 din 30 de posturi erau ocupate de persoane cu contract pe
durata nedeterminată, fiind afectată astfel continuitatea și predictibilitatea în
activitate.
Doamna ministru Maria Ligor a subliniat că în ceea ce priveşte
programele de finanţare se pune accent pe transparenţă, pe publicarea
proiectelor pe site-ul DPRRP, atât a celor admise cât şi a celor respinse, și a
menţionat că fiecare proiect depus este repartizat unui responsabil de proiect
care iniţiază un dialog cu solicitantul, oferă informaţii şi lămuriri necesare în
vederea completării dosarului atunci când este cazul.

În ceea ce priveşte situaţia românilor din Marea Britanie, în contextul
Brexit, doamna Maria Ligor a menţionat că prima vizită de lucru în calitate de
ministru delegat a fost efectuată în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de
Nord şi, de asemenea, a precizat că este necesară o capacitate crescută de a
prelua solicitările, având în vedere că numărul românilor din Marea Britanie
este încă în creştere şi ţinând cont de solicitările numeroase ale românilor care
caută să aibă actele în regulă în perspectiva post-Brexit.
În ceea ce privește necesitatea extinderii reţelei consulare, aşa cum şi
deputatul pentru diaspora Aurelian Mihai a insistat, doamna ministru s-a referit
la necesitatea de deschidere a unui consulat în Manchester, precum şi a altor
misiuni consulare în Germania la Stuttgart, Spania, Italia-Bari etc.
Referitor la cazul Iatan, doamna Maria Ligor a adus în atenţia membrilor
Comisiei că în perioada 3 – 5 noiembrie a.c., urmează a efectua o vizită de
lucru în Spania, ocazie cu care, în discuţiile oficiale, va aduce în atenţie cazul
românului accidentat în Spania.
Deputatul Mihai Deaconu – secretar al Comisiei a ridicat problema
evaluării proiectelor, asociaţiile reclamând că nu se ţine cont de importanţa şi
calitatea serviciilor.
În ceea ce priveşte criteriile de evaluare, doamna ministru Ligor a
menţionat că există un manual de proceduri interne în interiorul căruia se
găsesc criteriile de evaluare a proiectelor.
Deputatul Sorin Teju – secretar al Comisiei s-a referit la problemele cu
care se confruntă profesorii care predau limba română în şcoli din Serbia şi
Timoc, adresând rugămintea de a fi găsite modalităţi prin care să se poată veni
în sprijinul acestora.
În acest sens, doamna ministru Maria Ligor a menţionat ca soluţie
tehnică dezvoltarea unor proiecte proprii ale profesorilor de limba română și,
ţinând cont de legislaţia în vigoare, s-a referit la posibilitatea de a se oferi
burse în vederea sprijinirii activităţii acestora.
Deputatul Ovidiu Iane a adus în atenţie necesitatea găsirii unor
mecanisme astfel încât pentru proiectele asociaţiilor consacrate și care s-au

dovedit de real interes pentru comunităţile de români, precum asociaţiile ce au
ca scop predarea limbii române, să nu mai fie necesară aplicarea anuală în
vederea obţinerii finanţării nerambursabile în cadrul programelor derulate de
DPRRP.
Doamna ministru Maria Ligor a menţionat că pentru continuitate și o mai
bună predictibilitate a proiectelor se urmărește în cadrul departamentului
clarificarea posibilităţii derulării unor proiecte multianuale, dar, de asemenea,
domnia sa a menţionat că pot fi luate în calcul și alte posibilităţi, de exemplu
dezvoltarea unor parteneriate pe termen lung.
În ccea ce privește relaţia DPRRP cu Institutul Cultural Român (ICR) şi
Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, doamna
ministru Ligor a precizat că există o colaborare permanentă și punctuală. După
cum a menţionat doamna ministru, în ceea ce privește activităţile Institutului
Hurmuzachi, deși conform legislaţiei toate activităţile au autonomie, acestea
sunt coordonate cu cele derulate de DPRRP. Pentru a nu exista o dublare de
competenţe este însă de dorit ca resursele și responsabilităţile să fie mai clar
împărţite, și, în acest sens, doamna ministru a făcut referire la capacitatea de
a dezvolta programe de cercetare și competenţa în cercetare a Institutului
Hurmuzachi care ar putea oferi o bază știinţifică solidă pe care DPRRP să își
poată fundamenta politicile.

Miercuri, 02 Noiembrie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 02 noiembrie 2016, fiind condusă de domnul
deputat Mircea Lubanovici, preşedinte al Comisiei.
După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, şedinţa Comisiei
a continuat cu informarea domnului preşedinte Mircea Lubanovici cu privire la
vizita de lucru a delegaţiei Comisiei în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord, în perioada 24-26 Octombrie a.c.

Din

delegaţie

au

făcut

parte

domnul deputat

Mircea

Lubanovici,

preşedintele comisiei, domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte al comisiei,
şi domnul deputat Aurelian Mihai, membru al comisiei. Vizita a avut ca scop
realizarea unui dialog cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Marea
Britanie, dar şi cu reprezentanţii autorităţilor britanice, asupra situaţiei
românilor din Marea Britanie, determinată de contextul Brexit-ului. De
asemenea, s-a urmărit identificarea unor soluţii pertinente ca urmare a
discuţiilor publice cu privire la mediatizatele cazuri ale familiilor ai căror copii
au fost preluaţi de către serviciile sociale britanice, în vederea adopţiei.
Programul vizitei a cuprins întrevederi cu E.S. domnul Sorin Dan
Mihalache, ambasadorul României la Londra, cu domnul deputat Jeremy
Lefroy, membru al Comisiei pentru drepturile omului din Parlamentul britanic,
cu reprezentanţi ai serviciilor sociale din Consiliul Local al Primăriei (boroughul) Harrow-Londra (unde se află a doua comunitate cea mai numeroasă de
emigranţi români din regiunea capitalei britanice), o întâlnire cu reprezentanţi
ai diasporei româneşti din Marea Britanie, vizitarea Centrului comunitar
românesc deschis în Luton, precum şi participarea la ceremonia ocazionată de
sărbătorirea Zilei Armatei Române, care a avut loc la Institutul Cultural Român
de la Londra.
Reprezentanţii autorităţilor britanice au apreciat contribuţia importantă
adusă societăţii britanice de către românii care lucrează în ţara lor. Totodată,
aceştia au menţionat că românii din Marea Britanie sunt în general bine
integraţi. Parlamentarii români şi-au manifestat îngrijorarea faţă de înmulţirea,
ca urmare a Brexit-ului, a crimelor de ură, comise de către cetăţenii britanici,
care pot afecta şi comunitatea românească și au transmis autorităţilor britanice
faptul că statul român urmăreşte protejarea cetăţenilor săi şi a familiilor
acestora, indiferent de ţara în care trăiesc. În acest sens, au fost amintite, în
discuţiile cu interlocutorii britanici, cazurile familiilor Barbu/Sutton şi Racolţa.
Referindu-se la cazurile acestor familii de români, deputaţii români au
transmis autorităţilor britanice că, urmare a situaţiilor amintite, intens
mediatizate, s-a creat o anumită tensiune atât în cadrul opiniei publice din

România, cât şi al comunităţii de români din Marea Britanie. În acest sens,
partea română a cerut părţii britanice mai multă transparenţă şi un dialog
îmbunătăţit, atât cu românii din Marea Britanie cât şi cu autorităţile din
România, pentru a evita, în viitor, să se ajungă în situaţii similare.
Alte probleme dezbătute s-au referit la dificultatea cu care angajaţii
români reuşesc să aibă acces la cursuri de limba engleză, lipsa informaţiilor
referitoare la aspecte legale de şedere în Marea Britanie, teama, în anumite
situaţii, mai ales sociale, de a purta un dialog cu autorităţile britanice,
abuzurile angajatorilor britanici, cazurile de sclavie modernă, abuzurile făcute
de unele firme de recrutare și problema aducerii la zi a actelor de identitate.
Pe

parcursul

discuţiilor

cu

reprezentanţii

comunităţii

de

români,

parlamentarii români i-au încurajat pe aceştia să sesizeze din timp autorităţilor
române orice problemă în raport cu autorităţile britanice şi să se informeze cu
privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au în Marea Britanie.
În context, deputaţii români au amintit importanţa de a intra în dialog cu
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, care poate
primi solicitările românilor din diaspora şi le poate oferi sugestiile cele mai
potrivite pentru rezolvarea problemelor întâmpinate.
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a
acordat şi acordă o atenţie deosebită petiţiilor şi memoriilor.
Răspunsul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) cu privire la
solicitarea Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării de
verificare a aspectelor semnalate de petenta Vorobiova Maria, referitoare la
cererea de redobândire a cetăţeniei române, l-a constituit următorul punct al
ordinii de zi. Prin răspunsul înaintat Comisiei, ANC a adus la cunoștinţă faptul
că cererea de redobândire a cetăţeniei române a fost aprobată.
Răspunsul Ministerul Afacerilor Interne, referitor la solicitarea Comisiei
adresată conducerii Secţiei 15 Poliţie, cu privire la petiţia formulată de domnul
Niţă Dragoş, în care solicita sprijinul în vederea clarificării situaţiei dosarului
penal, a fost un alt punct aflat pe ordinea de zi a Comisiei.

În urma solicitării, Secţia 15 Poliţie a comunicat Comisiei că în prezent,
se efectuează cercetări faţă de autori necunoscuţi pentru săvârşirea infracţiunii
de furt calificat, urmând ca la finalizarea acestora, dosarul să fie înaintat
Parchetului

de

pe

lângă

Judecătoria

Sectorului

4,

cu

propunerea

corespunzătoare.
Pe următorul punct al ordinii de zi s-au aflat discuţii pe marginea
subiectelor de actualitate desfăşurate în comunităţile de români din afara
graniţelor ţării. Au fost aduse în atenţie situaţia cetăţeanului român răpit în
Burkina Faso, eliminarea vizelor pentru Canada pentru cetăţenii români,
solicitările de repatriere a patru cetăţeni români ca urmare a cutremurelor din
Italia și, de asemenea, s-au făcut referiri cu privire la votarea legii contra
exploatării lucrătorilor, lege votată în luna octombrie în Italia.
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va
continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul
instituţiilor de resort.

Joi, 03 Noiembrie 2016
Studiu individual.

VICEPREŞEDINTE,
Mircea Dolha

