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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 15 şi 17 martie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15 şi 17 martie 2016

La

lucrările

comisiei

din

ziua

de

15

martie

2016

au

participat

16 deputaţi din totalul de 18 membri:
Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte,

Gabriel-Valentin Boboc –

vicepreşedinte, Mario-Ernest Caloianu (UNPR) – vicepreşedinte, Mircea Dolha
(PNL) – vicepreşedinte, Mihai Deaconu (Neafiliat) – secretar, Sorin Teju (PNL) –
secretar, Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria
Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Niculina Mocioi
(PNL),

Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Elena - Ramona

Reuer (PNL) şi Eugen Tomac (neafiliat).
Au absentat:
Adrian Mocanu (PSD) şi Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD).

Au participat în calitate de invitaţi: doamna Sandra Pralong – consilier de
stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, domnul Petre Guran – Secretar de
stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul politici pentru
relaţia cu românii de pretutindeni (DPRRP), precum şi doamnele Diana Rusu –
consilier şi Simona Carsoche – referent în cadrul DPRRP.
Marţi, 15 martie 2016
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 15 martie 2016, fiind condusă de domnul deputat
Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei.
După aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de zi, la care au fost
adăugate la propunerea domnului deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte al
Comisiei, discuţii cu privire la deplasarea în Ucraina, domnul deputat Mircea
Lubanovici a prezentat pe scurt sesizarea Excelenţei Sale, domnul ambasador
Vasile Popovici, ambasador al României la Lisabona, privind organizarea „Zilei
Românilor din Portugalia”.
Conform deciziei DPRRP organizarea „Zilei Românilor din Portugalia”
urmează să fie preluată de o asociaţie. Anterior, acest eveniment a fost
organizat prin intermediul Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de
Pretutindeni.
Această decizie, după cum preciza Excelenţa Sa domnul ambasador Vasile
Popovici, ar putea conduce la întreruperea acestui eveniment având în vedere
fondurile mici de care dispune Ambasada, precum şi posibilitatea de găsire a
unei asociaţii într-un timp foarte scurt, acest eveniment având loc în ultima
duminică a lunii mai.
Eforturile pentru continuitatea acestui eveniment, precum şi implicarea
Ambasadei României la Lisabona, au fost alte puncte aduse în atenţie de
Excelenţa Sa, domnul ambasador Vasile Popovici.
În intervenţia sa, domnul preşedinte Mircea Lubanovici a precizat că este
de datoria autorităţilor române să sprijine românii din afară. Având în vedere
importanţa colaborării dintre instituţiile statului la şedinţa Comisiei au fost
invitaţi doamna Sandra Pralong – consilier de stat în cadrul Administraţiei

Prezidenţiale, domnul Petre Guran – Secretar de stat în cadrul Ministerului
Afacerilor Externe - DPRRP.
Referitor

la

solicitarea

Ambasadei

României

la

Lisabona

privind

organizarea „Zilei Românilor din Portugalia” domnul secretar de stat Petre
Guran a adus în atenţia membrilor Comisiei faptul că acesta este un proiect
iniţiat şi desfăşurat de Ambasada României de la Lisabona în colaborare cu
mediul asociativ românesc din Portugalia, care în anii anteriori a beneficiat de
susţinerea financiară a DPRRP.
De asemenea, domnul secretar de stat Guran, a subliniat faptul că în anul
2015, la solicitarea Ambasadei României la Lisabona, DPRRP şi-a asumat acest
proiect ca fiind unul propriu. Rolul DPRRP s-a rezumat la a încheia contracte şi a
efectua plăţi către artiştii şi prezentatorii invitaţi de organizatori şi de către
furnizorii de bunuri pe plan local. Din păcate, experienţa de anul trecut a fost
una negativă, decontarea şi plăţile fiind efectuate cu întârziere, iar pentru plata
cazării artiştilor a fost necesară deplasarea directorul adjunct la Lisabona,
conducând la dificultăţi în avizarea documentaţiei şi în efectuarea plăţilor.
În intervenţia sa, domnul Petre Guran a menţionat faptul că a comunicat
Ambasadei de la Lisabona că pentru desfăşurarea acestui eveniment este
necesară întocmirea unui proiect, în baza căruia să solicite o finanţare de la
DPRRP.
De asemenea, domnul secretar de stat a subliniat faptul că apreciază
efortul depus de Ambasada României la Lisabona în susţinerea manifestărilor
organizate cu acest prilej şi, din acest motiv, a solicitat să se alăture efortului
DPRRP de a implica cât mai mult mediul asociativ românesc în derularea de
proiecte care vin în sprijinul românilor de pretutindeni.
După cum a mai menţionat domnul secretar de stat Petre Guran, pentru
anul 2016, Departamentul şi-a asumat public principiul conform căruia toate
proiectele să fie evaluate în baza unei selecţii transparente şi deschise.
În opinia sa, acest eveniment este unul simbolic, relativ simplu din punct
de vedere administrativ. Acest tip de eveniment fiind organizat şi de alte
comunităţi de români.
Domnul preşedinte Mircea Lubanovici a precizat că ar trebui găsită o
soluţie pentru a nu periclita desfăşurarea acestui eveniment şi a adus în atenţia
invitaţilor şi a membrilor Comisiei afirmaţia domnului preşedinte Klaus Johannis
la evenimentul Diaspora românească, faptul că „Diaspora este o prioritate

naţională pentru România”, afirmaţie

ce a fost bine primită de românii din

afara graniţelor.
În calitate de invitat, doamna Sandra Pralong, Consilier de Stat în cadrul
Administraţiei Prezidenţiale a menţionat faptul că, în aceast caz, Administraţia
Prezidenţială nu are atribuţii instituţionale, astfel încât dorește să exprime doar
o părere personală.
Doamna Pralong a precizat că pe de o parte, evenimentul organizat la
Lisabona este o acţiune care are succes și a menţionat abilitatea și tenacitatea
domnului ambasador Popovici de a implica comunitatea și de a face o acţiune
foarte valoroasă pentru românii din Lisabona și pentru cetăţenii din R. Moldova,
iar pe de altă parte a subliniat faptul că este momentul ca lucrurile să fie
instituţionalizate și că este important ca atunci când un minister impune reguli
noi, ele să fie respectate de toată lumea, în primul rând de statul care le
propune. În aceste condiţii, doamna Consilier de stat a precizat ca potenţială
soluţie, pentru organizarea evenimentului „Ziua românilor din Portugalia”,
implicarea în vederea facilitării găsirii fondurilor necesare acţiunii de la sponsori
privaţi și implementarea proiectului prin intermediul unui solicitant privat, ca
asociaţie, care să beneficieze și de ajutorul Ambasadei.
În acest sens a fost menţionat evenimentul de la începutul lunii martie,
de la Roma, la care a participat împreună cu dl Dan Stoenescu, ministru delegat
pentru românii din afara graniţelor ţării și membri ai Comisiei. Evenimentul a
întrunit aproximativ 6000 de români şi a fost organizat exclusiv cu bani privaţi,
de la asociaţii și alte surse private.
Totodată, doamna Consilier de Stat a amintit că statul român prin
minister şi ICR tocmai se pregătește să lanseze un proiect de concurs pentru
Ziua românilor de pretutindeni prin care asociaţiile sunt încurajate să ridice
fonduri pentru a face acţiuni în teritoriu. De asemenea, doamna Pralong a
subliniat că pentru treaba pe care trebuie să o facă asociaţiile, fondurile trebuie
să vină din comunitate, de la surse terţe, nu de la stat.
În aceste condiţii, pentru a răspunde solicitării Ambasadei şi totodată
pentru a fi respectate regulile instituţionale stabilite, a fost propusă sprijinirea
Ambasadei în găsirea asociaţiei care să se poată implica şi în găsirea
sponsorilor prin intermediul instituţiilor statului care vor putea să identifice cine
sunt investitorii portughezi, care sunt interesele comerciale portugheze în
România sau interesele româneşti în Portugalia.

Vicepreşedintele Comisiei, domnul Mircea Dolha, a menţionat faptul că a
procedura de accesare a fondurilor este foarte greoaie, iar asociaţiile nu sunt
încă bine structurate pentru a putea parcurge toate etapele şi a putea organiza
un astfel de eveniment.
În acest context, deputatul Mircea Dolha a menţionat că este important
să se găsească soluţii pentru a ajuta comunităţile de români din Portugalia,
aceste comunităţi fiind foarte bine concentrate.
În intervenţia sa, domnul deputat Mihai Deaconu, secretar al Comisiei a
subliniat că petiţia depusă la Comisie demonstrează o posibilă lipsă de
comunicare şi a menţionat că este important să nu se întrerupă brusc acest
eveniment.
Deputatul

Aurelian

Mihai

a

menţionat

faptul

că

este

importantă

promovarea unei imagini bune a României şi prin astfel de evenimente, dar
asociaţiile sunt văduvite de bani, iar propunerea ambasadei, aşa cum reiese din
petiţia adresată Comisiei, prin care se arată dorinţa de implicare directă, excede
atribuţiilor sale legale.
În acest context, deputatul Aurelian Mihai a amintit de amendamentul
trecut de comisii la proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2016, prin care
deputaţii solicitau mărirea fondului DPRRP.
Deputatul Ovidiu Iane a fost de părere că nu ar trebui să i se ia
Ambasadei României la Lisabona atribuţiile de organizare a acestui eveniment.
Doamna Consilier de Stat Pralong a precizat că sunt esenţiale trei lucruri.
În primul rând trebuie respectate regulile instituite de MAE

în noua era de

transparenţă şi de organizare, reguli care sunt benefice tuturor, în al doilea
rând trebuie schimbată optica în care asociaţiile depind exclusiv de stat şi de
finanţarea statului şi să fie încurajate să facă strângere de fonduri din
comunitate, dependenţa faţă de stat fiind nocivă, iar în al treilea rând este
necesară crearea unui sistem echitabil pentru toată lumea, care să nu lase
impresia de favoritism.
Domnul secretar de stat Petre Guran a adus în atenţia invitaţilor şi a
membrilor Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
faptul că există unele instituţii ale căror atribuţii se suprapun. De asemenea, a
menţionat faptul că există un Institut Cultural Român în Lisabona şi un Institut
Cultural Român în afara Lisabonei.

Tot în cadrul şedinţei, doamna consilier de stat Pralong şi-a exprimat
dorinţa de a face parte voluntar din grupul care se va stabili şi care va avea rol
în organizarea efectivă a lucrărilor Congresului românilor de pretutindeni,
reamintind că Preşedintele statului a declarat diaspora prioritate naţională.
În dezbatere a fost adusă în atenţie şi ziua portului românesc, precum şi
ziua Iei.
Deplasarea în Ucraina la jumătatea lunii aprilie a.c. a unei delegaţii a
Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării l-a reprezentat
următorul punct al ordinii de zi. Stabilirea vizitei de lucru are în vedere
contextul actual şi semnalele îngrijorătoare primite de la comunităţile de români
din Ucraina.
Având în vedere vizita de lucru întreprinsă la începutul anului în Ucraina,
de reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, împreună cu reprezentaţi ai
Departamentului politici pentru relaţia cu românii de pretutindeni şi ai Comisiei
românilor de pretutindeni din Senat, membrii Comisiei au propus trimiterea
unei adrese DPRRP în vederea sprijinirii cu un material informativ pentru a se
putea continua demersurile întreprinse în interesul romanilor din afara
graniţelor.
La finalul şedinţei domnul deputat Mircea Lubanovici a anunţat că în
perioada 17 martie – 3 aprilie a.c. se va deplasa în Statele Unite ale Americii, în
această perioadă domnul Mircea Dolha, vicepreşedinte al Comisiei, urmând a
prelua atribuţiile preşedintelui.

Joi, 17 martie 2016

Studiu individual.

PREŞEDINTE,
Mircea Lubanovici

