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SINTEZA 

        lucrărilor Comisiei din zilele de 19 mai şi 21 mai 2015 

 

 

    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

     şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19 mai şi 21 mai 2015 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 19 mai 2015 au participat                   

17 deputaţi din totalul de 19 membri: 

 

        Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Gabriel-Valentin Boboc – 

vicepreşedinte, Mihai Deaconu (DP) – secretar, Mario-Ernest Caloianu (PSD) – 

vicepreşedinte, Sorin Teju (PC-PLR) – secretar, Mihai Bogdan Diaconu 

(neafiliat), Mircea-Titus Dobre (PSD), Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane 

(PSD), Aurelian Mihai (PNL), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Niculina 

Mocioi (PNL), Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan 

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

 

    Au absentat: 

     Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte şi Adrian Mocanu (PSD).  
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           Au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului Afacerilor 

Externe – Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni – 

domnii Sebastian Hotca – secretar de stat, Pietro Pavoni – ministru consilier 

şi doamna Mioara Bogdan – Director, Direcţia Programe pentru comunităţi.                     

 

 

 

Marţi, 12 mai 2015 

 

     Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 19 mai 2015 a fost condusă de domnul deputat Mircea Lubanovici, 

preşedintele comisiei.  

       După supunerea la vot şi aprobarea cu unanimitate de voturi a ordinii de 

zi, şedinţa comisiei a continuat cu dezbateri asupra proiectelor de finanţare 

destinate românilor din străinătate. 

 Întâlnirea membrilor Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării cu reprezentanţi ai Departamentului politici pentru relaţia cu 

românii de pretutindeni (DPRRP) a avut drept scop reanalizarea acţiunilor 

dedicate românilor din străinătate, clarificarea unor aspecte privind sesiunile 

de finanţare a proiectelor şi acţiunilor pentru sprijinirea activităţii românilor de 

pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, lansate de DPRRP din 

cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

 În cadrul dezbaterilor membrii comisiei au formulat propuneri pentru 

îmbunătăţirea procedurilor de selecţie şi finanţare a proiectelor depuse, 

dedicate românilor din afara graniţelor ţării. 

Existenţa unei sesiuni de aplicare trimestrială sau deschisă permanent în 

limita bugetului, găsirea unui mecanism de finanţare care să permită 

începerea proiectului, prin oferirea unui avans, precum şi identificarea unor 

modalităţi prin care aplicanţii să poată cunoaşte în permanenţă starea 

proiectului sau înfiinţarea unei secţiuni de Bune practici pe site-ul DPRRP 

pentru ca românii din străinătate să vadă care este traseul de la aplicare până 

la realizarea unui proiect care să prezinte problemele întâmpinate în sesiunile 

anterioare au fost printre propunerile deputatului Ovidiu Iane.  

În intervenţia sa, domnul Sebastian Hotca, secretar de stat, a asigurat 

că angajaţii DPRRP sunt la dispoziţia celor care aplică pentru finanţare şi sunt 



în legătură permanentă cu aceştia, iar scopul DPRRP este de a îi încuraja şi de 

a îi ajuta pe români în demersurile lor pentru păstrarea valorilor culturale şi a 

identităţii naţionale. 

În ceea ce priveşte claritatea şi transparenţa acestor procese, domnul 

secretar de stat Hotca a menţionat faptul că se va face un montaj pentru site-

ul DPRRP, un tutorial care să vină în întâmpinarea celor interesaţi, prin care să 

fie clarificate detalii legate de completarea corectă a documentelor necesare 

aplicării.  

În cadrul dezbaterilor secretarul de stat Sebastian Hotca a precizat că în 

cadrul DPRRP s-a luat în discuţie posibilitatea aprobării în viitor a unei noi 

sesiuni de finanţare a proiectelor pentru românii din străinătate. 

 Domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării a subliniat faptul că trebuie 

acordată o mai mare atenţie şi proiectelor iniţiate de românii care se află în 

zone îndepărtate, precum SUA, Canada sau Australia, şi care nu trebuie 

ignoraţi. 

 Acest aspect a fost evidenţiat şi de doamna Mioara Bogdan, director - 

Direcţia Programe pentru comunităţi din cadrul DPRRP, care a precizat că în 

prezent a fost aprobat un singur proiect din SUA, Festivalul de Film Românesc 

de la Seattle, proiect al American Romanian Cultural Society, ce se va derula 

în luna noiembrie. 

De asemenea, reprezentanţii DPRRP au subliniat că proiectele ONG-

urilor cu sediul în România, admise, sunt dedicate integral românilor din 

străinătate şi au menţionat că în prezent se încearcă obţinerea unei noi 

finanţări de la Guvern care să permită desfăşurarea unei noi sesiuni având în 

vedere faptul că din sumele destinate finanţării proiectelor sunt susţinute şi 

acţiuni proprii ale DPRRP, precum finanţarea publicaţiei Foaia românească din 

Ungaria pentru care vor fi alocaţi anul acesta aproximativ 50 de mii de euro. 

Deputatul Ion Stan, membru al Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării a arătat că alocarea de fonduri pentru românii din 

afara graniţelor nu se realizează doar de DPRRP, ci şi prin intermediul 

celorlalte instituţii care fac parte din Consiliul Consultativ Interinstituţional, 

motiv pentru care este necesară o bună monitorizare pentru a putea fi evitate 

suprapunerile în finanţarea proiectelor. 



De asemenea, pentru asigurarea transparenţei procesului de alocare a 

fondurilor, deputatul Ion Stat, a propus ca proiectele finanţate de DPRRP să fie 

prezentate şi pe site-urile misiunilor diplomatice ale României. 

Aspecte privind continuitatea în rândul proiectelor românilor din 

străinătate, împărţirea bugetului pe zone geografice precum şi alte aspecte 

legate de transparenţă sau evitarea suprapunerii de fonduri de la mai multe 

instituţii vor fi discutate de membrii comisiei într-o şedinţă viitoare. 

În acest sens, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării din Camera Deputaţilor intenţionează să îl invite pe ministrul 

delegat pentru românii de pretutindeni pentru o serie de dezbateri şi 

consultări. 

 Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

a continuat în şedinţă comună cu Comisia românilor de pretutindeni din 

Senatul României, având pe ordinea de zi dezbateri asupra Metodologiei 

privind organizarea procesului de desemnare a delegaţilor pentru primul 

Congres al românilor de pretutindeni. 

 În cadrul şedinţei comune au fost discutate şi aduse modificări la toate 

cele cinci capitole ale formei prezente a metodologiei, membrii celor două 

comisii hotărând reunirea în şedinţă comună săptămâna viitoare, pentru a 

vota pe articole forma finală a Metodologiei, urmând ca într-o şedinţă 

ulterioară să fie invitat pentru consultări domnul Angel Tîlvăr, ministru delegat 

pentru relaţia cu românii de peste hotare, pentru definitivarea textului şi 

prezentarea metodologiei în Birourile permanente reunite. 

 

 

 Joi, 21 mai 2015 

 

Studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 

 

 

 PREŞEDINTE, 

Mircea Lubanovici 
 


