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Comisia românilor de pretutindeni s-a înfiinţat la data de 18 mai 2011 din 
necesitatea reprezentării românilor de pretutindeni în cadrul Senatului României, 
manifestând un interes continuu faţă de dinamica comunităţilor româneşti din afara 
graniţelor. 
 
Comisia este formată din următorii membri: 

 

 
 I. Domeniu de activitate şi atribuţii 
 
Principalele atribuţii ale Comisiei românilor de pretutindeni sunt:  
 

1. Examinează proiecte de legi şi propuneri legislative, în vederea elaborării 
rapoartelor şi avizelor în următoarele domenii de competenţă: 

 

 stabilirea strategiei generale a politicilor din domeniul relaţiilor cu comunităţile 
româneşti de pretutindeni şi a priorităţilor României propuse de Guvern în 
acest domeniu;  

 
 protecţia şi sprijinirea cetăţenilor României rezidenţi în alte state pentru 

păstrarea şi dezvoltarea identităţii lor etnice, spirituale, religioase, culturale, 
lingvistice precum şi a drepturilor socio-economice;  
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 dezvoltarea relaţiilor României cu celelalte state membre ale Uniunii 
Europene, precum şi cu alte state din lume în domeniile vieţii politice, 
economice şi sociale, în cazul în care aceste relaţii au impact asupra evoluţiei 
comunităţilor româneşti rezidente în aceste state;  

 

 promovarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români, precum şi ale 
etnicilor români din afara graniţelor României, indiferent de denumirea 
acestora (moldoveni, basarabeni, vlahi, aromâni etc.); 

 

  stabilirea priorităţilor de acţiune  în ceea ce priveşte programele şi proiectele 
destinate comunităţilor româneşti de pretutindeni, finanţate din surse 
bugetare. 

 
2. monitorizează situaţia minorităţilor româneşti şi a persoanelor de origine 

română din afara României, inclusiv în domeniul educaţiei din comunităţile 
româneşti din diaspora şi din vecinătate, funcţionarea mass-media din 
comunităţile româneşti, precum şi modul de funcţionare a organizaţiilor şi 
instituţiilor care se ocupă cu problemele legate de românii de pretutindeni;  

 
3. propune priorităţile Senatului în domeniul relaţiilor cu comunităţile româneşti 

de pretutindeni; 
 

4. dezbate raportul anual de activitate al Departamentului politici pentru relaţia 
cu românii de pretutindeni; 

 
5. solicită Guvernului informaţiile necesare supravegherii polticilor de protejare şi 

promovare a intereselor românilor de pretutindeni; 
 

6. solicită informaţii cu privire la gestionarea relaţiilor cu românii de pretutindeni, 
propune ajustarea politicilor în domeniu; 

 
7. verifică concordanţa între statutul juridic şi cel real al comunităţilor etnice şi 

minorităţilor româneşti în alte ţări şi prezintă propuneri de măsuri de 
îmbunătăţire a cooperării bilaterale în vederea îmbunătăţirii situaţiei sociale şi 
protejării drepturilor românilor de pretutindeni; 

 
8. solicită documentaţia necesară şi audiază ministrul de resort, cu privire la 

aspectele legate de raporturile cu comunităţile româneşti de pretutindeni. 
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În perioada ianuarie – decembrie 2014, Comisia românilor de pretutindeni a fost 
sesizată în vederea întocmirii avizelor/rapoartelor pentru următoarele iniţiative 
legislative:  
 

Nr. 
crt 

Luna Nr.  Titlul Rezoluţie 

1 Februarie L692/2013 Propunere legislativă privind exercitarea 

prin corespondenţă a dreptului de vot de 
către alegătorii români cu domiciliul sau 

reşedinţa în străinătate 

 

Raport comun de 

respingere împreună 
cu Comisia juridică, de 

numiri, disciplină, 

imunităţi şi validări 

2 Februarie L723/2013 

 

 

Propunere legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.248/2005 privind 

regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 
români în străinătate 

Aviz negativ 

3 Februarie L34/2014 Propunere legislativă privind instituirea 
Zilei Naţionale a Literaturii Române 

Aviz negativ 

4 Februarie L63/2014 Propunere legislativă privind introducerea 

unor cursuri de limba, literatura şi istoria 
română via internet pentru copiii 

cetăţenilor români din afara graniţelor 

ţării 

Aviz negativ 

5 Februarie L93/2014 Propunere legislativă privind declararea 

Zilei de 9 Mai Ziua Independenţei 
Naţionale a României şi Ziua 

Parlamentului României 

Aviz negativ 

6 Martie L170/2014 Proiect de lege pentru completarea Legii 
nr.35/1997 privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatului 

Poporului 

Aviz negativ 

7 Martie L141/2014 Propunere legislativă pentru modificarea 

art.5 din Legea nr. 299/2007 privind 
sprijinul acordat românilor de 

pretutindeni 

Raport comun de 

respingere împreună 
cu Comisia pentru 

buget 

8 Martie L176/2014 Proiect de lege pentru completarea Legii 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

Aviz favorabil 

9 Aprilie L190/2014 Proiect de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.7/2014 pentru stabilirea mecanismului 

financiar necesar punerii în aplicare a 

Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Moldova privind 

implementarea programului de asistenţă 
tehnică şi financiară în baza unui ajutor 

financiar nerambursabil în valoare de 100 
milioane de euro acordat de România 

Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 

27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional 
la acesta, semnat la Chişinău la 23 

Aviz favorabil 

Activitate legislativă 
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septembrie 2010, şi a celui de-al doilea 

Protocol adiţional la Acord, semnat la 
Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău 

la 16 august 2011  

10 Aprilie L693/2013 Propunere legislativă pentru modificarea 
şi completarea art.11 din Legea nr.21 din 

1 martie 1991 a cetăţeniei române 
 

 

Raport de admitere a 
Comisiei românilor de 

pretutindeni 
 

Raport de respingere 
Comisia juridică, de 

numiri, disciplină, 

imunităţi şi validări şi 
Comisia pentru politică 

externă 

11 Aprilie L201/2014 Propunere legislativă privind statutul 
cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul 

României 
 

Raport comun de 
respingere împreună 

cu Comisia juridică, de 
numiri, disciplină, 

imunităţi şi validări 

12 Aprilie L205/2014 Propunere legislativă pentru stimularea 
înfiinţării microîntreprinderilor de către 

cetăţenii români cu rezidenţa într-o ţară 
străină, care îşi restabilesc rezidenţa pe 

teritoriul României 

Aviz favorabil 

13 Mai L268/2014 Propunere legislativă pentru modificarea 
şi completarea art.17 şi 35 din Legea 

nr.269/2003, privind Statutul Corpului 
diplomatic şi consular al României 

Aviz favorabil 

14 Mai L271/2014 Propunere legislativă privind modificarea 

şi completarea Legii nr.248 din 20 iulie 
2005 privind regimul liberei circulaţii a 

cetăţenilor români în străinătate 

 

Aviz negativ 

15 Iunie L259/2014 Propunere legislativă pentru modificarea 

art.15 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.198/2008 privind serviciile consulare 
pentru care se percep taxe şi nivelul 

taxelor consulare la misiunile diplomatice 
şi oficiile consulare ale României în 

străinătate 

Raport comun cu 

Comisia pentru politică 

externă 

16 Iunie L350/2014 Propunere legislativă pentru modificarea 
Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

Aviz favorabil 

17 Iunie L354/2014 Propunere legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii 119/1996 cu privire 
la actele de stare civilă 

Aviz favorabil 

18 Iunie L259/2014 Propunere legislativă pentru modificarea 
art.15 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.198/2008 privind serviciile consulare 

pentru care se percep taxe şi nivelul 
taxelor consulare la misiunile diplomatice 

şi oficiile consulare ale României în 
străinătate 

Raport comun de 
admitere cu un 

amendament admis 

împreună cu Comisia 
pentru politica externă 

19 Iunie L401/2014 Propunere legislativă privind declararea 

zilei de 27 martie Ziua Reunirii 

Aviz favorabil 

20 Septembrie L522/2014 Propunere legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.156/2000 privind 

Aviz favorabil 



 
Comisia românilor de pretutindeni 

 

 6 

protecţia cetăţenilor români care lucrează 

în străinătate 

21 Septembrie L548/2014 Propunere legislativă pentru modificarea 

Legii 299/2007 privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni 

Raport comun de 

respingere cu Comisia 

de buget  

22 Septembrie L584/2014 Proiect de lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.156/2000 privind 
protecţia cetăţenilor români care lucrează 

în străinătate 

Aviz favorabil 

23 Noiembrie L599/2014 Proiect de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.64/2014 pentru modificarea Legii 

nr.198/2008 privind serviciile consulare 
pentru care se percep taxe şi nivelul 

taxelor consulare la misiunile diplomatice 
şi oficiile consulare ale României în 

străinătate 

Aviz favorabil 

24 Decembrie L714/2014 Propunere legislativă privind votul prin 
corespondenţă, exercitat de cetăţenii 

români cu domiciliul sau reşedinţa în 
afara graniţelor ţării 

Aviz favorabil 

25 Decembrie L662/2014 Propunere legislativă pentru modificarea 

şi completarea art.8 din Legea 
nr.198/2008 privind serviciile consulare 

pentru care se percep taxe şi nivelul 
taxelor consulare la misiunile diplomatice 

şi oficiile consulare ale României în 

străinătate 

Raport comun de 

respingere împreună 
cu  Comisia pentru 

politică externă 

26 Decembrie L629/2014 Propunere legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii cetăţeniei române 

nr.21/1991 
  

Raport comun de 

respingere cu Comisia 

juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi 

validări 

27 Decembrie L743/2014 Proiect de lege – Legea bugetului de stat 
pe anul 2015 

 
 

Aviz favorabil cu 1 
amendament admis 

pentru bugetul 
Ministerului Afacerilor 

Externe (anexa 3/14 – 
pentru domeniul 

românilor de 

pretutindeni) 
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Luna martie 
 
Audierea în data de 3 martie 2014 a domnului BOGDAN-DRAGOŞ-AURELIU MARIAN-
STANOEVICI propus pentru funcţia de ministru delegat pentru românii de 
pretutindeni.  
 

 
 

Luna septembrie 
 
Întâlnire pe tema organizării Congresului românilor de pretutindeni la Comisia pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării cu domnul Bogdan Stanoevici, 
Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, în data de 10 septembrie 2014. 
 

 
 

Luna decembrie 
 
Audierea domnului senator Adrian Anghel, propus pentru funcţia de ministru delegat 
pentru relaţiile cu românii de peste hotare în data de 15 decembrie 2014 – avizat 
negativ 
 
Audierea domnului Angel Tîlvăr, propus pentru funcţia de ministru delegat pentru 
relaţiile cu românii de peste hotare în data de 15 decembrie 2014 – avizat favorabil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audieri 
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Nr. 
crt 

Luna Titlul evenimentului  

1 Februarie Organizarea pe data de 11 februarie 2014, la Palatul Parlamentului, 
a  dezbaterii cu tema „Instituirea Comitetelor românilor din diaspora” 
în parteneriat cu Grupul Asociativ Român în Italia 

2 Martie Organizarea în parteneriat cu Organizaţia Studenţilor Basarabeni din 
Bucureşti conferinţa cu tema „Republica Moldova post-Vilnius. 
Liberalizarea regimului de vize” în data de 25 martie 2014 

3 Aprilie Şedinţa comemorativă din data de 2 aprilie 2014, a Comisiei 
românilor de pretutindeni cu ocazia Zilei Naţionale de cinstire a 
memoriei românilor-victime ale masacrelor de la Fântâna Albă şi alete 
zone, ale deportărilor, ale foametei şi ale altor forme de represiune 
organizate de regimul totalitar sovietic, care a avut loc la Rădăuţi, 
judeţul Suceava, urmată de depunerea unor coroane de flori la 
Fântâna Albă (Ucraina) şi Mănăstirea Putna. 

4 Mai Dezbaterea pe tema Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetăţeniei 
române în data de 27 mai 2014 

5 Mai Organizarea în data de 28 mai 2014, la Palatul Parlamentului, în 
parteneriat cu Institutul Cervantes din Bucureşti, lansarea de carte 
,,Români din Spania. Aspecte cheie ale istoriei din Aragón”, scrisă de 
sociologul spaniol Jorge Garris Mozota. 
 

6 Iulie Lansarea de către domnul senator Viorel Badea, Vicepreşedintele 
Comisiei românilor de pretutindeni, a campaniei “Cine uită nu merită 
!”, acţiune sprijinită de Consulatul General al României la Cernăuți, 
menită să contribuie la conștientizarea importanței cinstirii memoriei 
înaintașilor care au contribuit de-a lungul timpului la istoria și cultura 
poporului român. 

7 Septembrie Comisia românilor de pretutindeni din Senatul României a participat în 
data de 1 septembrie 2014, la deschiderea anului şcolar de la Liceul 
Mihai Eminescu din Comrat, Găgăuzia, unde a făcut o donaţie de carte 
românescă, respectiv 3233 de manuale şcolare şi 2986 de cărţi de 
beletristică, precum şi vizita la Universitatea de Stat din Comrat, unde 
au fost donat un număr de 403 volume de carte.   
 
Acţiunea strângerii de cărţi pentru dotarea bibliotecilor şcolilor 
româneşti din Găgăuzia a fost demarată de Comisia românilor de 
pretutindeni încă din luna martie a acestui an. 

 

 

 

Activităţi derulate în beneficiul românilor de pretutindeni în 
anul 2014 
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Luna februarie 
 

 
Comisia românilor de pretutindeni din Senatul României a organizat în data de 11 

februarie 2014, la Palatul Parlamentului, dezbaterea cu tema „Instituirea Comitetelor 
românilor din diaspora” în parteneriat cu Grupul Asociativ Român în Italia. 
 

 

  
 

Propunerea legislativă se adresează diasporei, nu comunităţilor autohtone din jurul României şi din 
Balcani, “pentru a putea oferi un cadru legislativ oportun pentru desemnarea acestor reprezentanţi şi 

pentru a asigura o legitimitate, am încercat să ne inspirăm după o lege care există deja şi anume 
legea italiană prin care se înfiinţează aşa-zisele <Comites>. Iniţiativa noastră nu se vrea o iniţiativă 

partizană, încercăm ca această iniţiativă să fie rodul unui dialog între partidele politice din România, 
pentru că românii care trăiesc în afară nu sunt proprietatea unui partid politic din România”, a 

subliniat senatorul Badea. 

 
Domnul senator Marius Neculoiu, membru al Comisiei românilor de pretutindeni şi preşedinte al 

Grupului parlamentar de prietenie cu Italia, a subliniat faptul că dezbaterea este foarte importantă 
pentru românii din diaspora, afirmând faptul că  „trebuie construit un cadru legislativ astfel încât 

românii să fie mai uniţi şi să-şi rezolve problemele cu care se confruntă în ţările în care trăiesc, cu 

sprijinul statului român, care ar trebui să aibă grijă de cetăţenii României oriunde s-ar afla. ”.  
 

Domnul Robert Răducescu, coodonatorul Grupului Asociativ din Italia a afirmat faptul că situaţia din 
Italia este foarte politizată şi românii nu au un cadru legislativ cu ajutorului căruia să intervină, 

„sacrificiul românilor care trăiesc şi lucrează în străinătate merită să fie luat în considerare şi ar trebui 

să avem o lege prin care să dăm legitimitate liderilor comunităţilor, pentru că aceştia există. 
Problemele cu care se confruntă românii din nordul şi sudul Italiei sunt diferite, problemele românilor 

din Germania sunt diferite de ale celor din Italia, Spania sau Franţa. Oriunde vom reuşi să avem o 
voce autorizată în dialog cu autorităţile locale şi misiunile diplomatice reprezintă un factor de 

stabilitate pentru comunitatea de români respectivă”. 
 

În acelaşi context, preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni, domnul senator Marcel Bujor a 

afirmat faptul că „având în vedere faptul că există peste trei milioane de români în afara graniţelor 
ţării, iar numărul acestora continuă să crească, consider faptul că este imperios necesar să realizăm 

un context legislativ, care să faciliteze organizarea acestor comitete ale românilor din diaspora, care 
vor fi practic puncte de reper pentru românii din străinătate, în vederea integrării românilor în statele 

de adopţie, cât şi în păstrarea şi conservarea identităţii etnice, lingvistice şi culturale ale românilor”. 

La conferinţă au participat alături de membrii Comisiei românilor de pretutindeni din Senatul României 
şi o parte din iniţiatorii acestei iniţiative legislative, respectiv domnul senator Damian Drăghici şi 

domnul senator Nicolae Vlad Popa dar şi reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Italia, Suedia, 
Germania şi Olanda. 
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Luna martie 
 

 
Marţi, 25 martie 2014, Comisia românilor de pretutindeni din Senatul României a 

organizat în parteneriat cu Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Bucureşti conferinţa cu 
tema „Republica Moldova post-Vilnius. Liberalizarea regimului de vize” la Palatul 

Parlamentului. Evenimentul face parte din cea de-a VII-a ediţie a Festivalului Zilele 

Basarabiei organizat cu ocazia împlinirii a 96 de ani de la unirea Basarabiei cu România 
 

Marţi, 25 martie 2014 Comisia românilor de pretutindeni din Senatul României a organizat în 
parteneriat cu Organizaţia Studenţilor Basarabeni din Bucureşti conferinţa cu tema „Republica 

Moldova post-Vilnius. Liberalizarea regimului de vize” la Palatul Parlamentului. Evenimentul face parte 

din cea de-a VII-a ediţie a Festivalului Zilele Basarabiei organizat cu ocazia împlinirii a 96 de ani de la 
unirea Basarabiei cu România. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
În deschiderea întâlnirii, vicepreşedintele Comisiei românilor de pretutindeni, domnul senator Viorel 

Badea a afirmat faptul că „Rapiditatea succedării evenimentelor din bazinul Mării Negre ne motivează 

pe noi în acţiunea pe care o avem în ceea ce priveşte românii din Republica Moldova (…)”. 
 

Preşedintele Senatului României, Călin Popescu – Tăriceanu  a precizat că din punct de vedere al 
proceselor instituţionale, al proceselor de integrare, Republica Moldova este în acest moment cea mai 

aproape de Uniunea Europeană.  

 
„(…)Eliminarea vizelor pentru cetăţenii moldoveni alături de parafarea la Vilnius a acordului de 

asociere la Uniunea Europeană sunt nişte semnale extrem de puternice de deschidere pentru 
Republica Moldova şi o încurajare, o invitaţie de a continua procesul de aderare la Uniunea 

Europeană. Dincolo de chestiunea administrativă a eliminării sistemului de vize, trebuie să vedem care 
sunt efectele benefice pentru ţară şi pentru cetăţeni, mă refer la Moldova şi la moldoveni, la 

eliminarea vizelor. (…)” a afirmat domnul Călin Popescu – Tăriceanu, Preşedintele Senatului României. 

În încheierea conferinţei, domnul senator Viorel Badea a afirmat că „Este foarte important să 
înţelegem că şi la nivel instituţional avem de protejat şi de promovat identitatea naţională a peste 

400.000 de cetăţeni din Republica Moldova”. 
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La conferinţă au participat, domnul Călin Popescu – Tăriceanu, Preşedintele Senatului României, 

Renate Weber europarlamentar, Mihai Răzvan Ungureanu senator, Eugen Tomac,  deputat  - Comisia 
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, Raluca Răducanu – Direcţia Centrul pentru 

Studii Est Europene, Dan Dungaciu – Director al Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale 
al Academiei Române, Ovidiu Cristian Iane – deputat, Adrian Solomon - deputat Iurie Reniţă -  

Ambasador Republica Moldova în România, Ion Sturza - Fost prim-ministru al Republicii Moldova, 

Mihai Ghimpu - Preşedintele Partidului Liberal din Republica Moldova, Constantin Corneanu - 
Preşedinte AESGS “Gheorghe I. Brătianu”, Tiberiu Apostol - Director general al Direcţiei Generale 

Relaţii Internaţionale şi Europene,Ministerul Educaţiei Naţionale, Iuliana Gorea-Costin - Înaltul 
Reprezentant pentru Republica Moldova, Radu Carp - Prof.Univ.dr., Fac. Ştiinţe Politice, Universitatea 

din Bucureşti, ion Bistreanu - Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar, George Mocanu - Deputat 
Republica Moldova, Mircea Druc - Fost prim-ministru al Republicii Moldova, Anatol Şalaru - Fost 

ministru Republica Moldova, Liliana Popescu - Pro-rector SNSPA Bucureşti, Vasile Popovici - Prim 

secretar cultura Ambasada Republicii Moldova în România, Septimiu Chelcea - Prof.univ.dr. 
Universitatea din Bucureşti precum şi bloggeri, tineri basarabeni şi mass-media. 
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Luna aprilie 
 
Comisia românilor de pretutindeni din Senatul României a organizat în data de 2 aprilie 

2014, în sala mare a Bibliotecii Municipale "Tudor Flondor" din Rădăuţi, judeţul Suceava, 
o şedinţă comemorativă cu ocazia Zilei Naţionale de cinstire a memoriei românilor 

victime ale masacrelor de la Fântâna Albă şi alte zone, ale deportărilor, ale foametei şi ale 
altor forme de represiune organizate de regimul totalitar sovietic în Ţinutul Herţa, nordul 

Bucovinei şi întreaga Basarabie. Membrii Comisiei românilor de pretutindeni au 

comemorat împlinirea a 73 de ani de la masacrarea a peste trei mii de români la Fântâna 
Albă, în nordul Bucovinei, pe teritoriul Ucrainei de astăzi, de soldaţii sovietici. 

 

 
 
În deschiderea întâlnirii, preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni, domnul senator Marcel Bujor 

a afirmat faptul că „pasul pe care l-am facut noi, va trebui continuat an de an, pentru că jertfa celor 

de la Fantâna Albă nu trebuie uitat”. Domnul preşedinte Bujor a menţionat de asemenea, faptul că a 
avut o declaraţie politică pe această temă în plenul Senatului României pe data de 1 aprilie 2014. 

 
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava, domnul Rădulescu Alexandru a arătat faptul că „din 

nefericire bucovinenii au avut de comemorat multe astfel de evenimente tragice, însă acest moment 

comemorat este mai nefericit, prin modul în care s-a produs. Jertfa celor ucişi a demonstrat o 
dragoste extraordinară faţă de ţară şi trebuie să luăm aminte”. 

În luarea sa de cuvânt, doamna deputat Sanda-Maria Ardeleanu a mulţumit membrilor Comisiei 
românilor de pretutindeni pentru prezenţa la această comemorare, subliniind faptul că „Bucovina este 

un loc special şi trebuie să ne facă să conştientizăm importanţa lui. Acest moment ar trebui să se afle 

în cărţile de istoria României. Dacă noi nu ne iubim istoria, nu putem avea pretenţia la alţii ne-o 
iubescă”. 

 
Secretarul Comisiei românilor de pretutindeni, domnul senator Marin Nicolae a punctat faptul că pe 1 

aprilie 1941 „cei peste trei mii de români au fost omorâţi mişeleşte, nu li s-a dat posibilitatea să se 
apere. Nu trebuie să ne uităm trecutul. Dacă ne uităm trecutul, nu vom avea viitor”.  

 

Domnul senator Mihai Neagu, membru al Comisiei românilor de pretutindeni a specificat faptul că 
„trebuie să ne asigurăm ca astfel de evenimente să nu se mai întâmple. Atunci, pe 1 aprilie 1941, s-a 

înfipt un pumnal în inima neamului românesc, noi am suferit o dramă sufletească în acele momente. 
(…) Cel mai de preţ drept al omului este libertatea dată de Dumnezeu (…)Oamenii aceşti au fost ucişi, 

cei care nu au fost ucişi au fost aruncaţi de vii în gropi, iar cei care au scăpat au fost arestaţi. 
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Îndemnul meu este să facem tot ceea ce ne stă în putere, ca astfel de evenimente să nu se mai 
întâmple (…)”. 

 

În acelaşi context, vicepreşedintele Comisiei românilor de pretutindeni, domnul senator Viorel Badea a 
menţionat faptul că prezenţa senatorilor la această comemorare este un demers politic în ceea ce 

priveşte generarea şi susţinerea unei stări de spirit. „Fântâna Albă este o stare de spirit. Noi trebuie 
să facem în aşa fel încât generaţiile tinere să fie conştiente, să cunoască astfel de evenimente, pentru 

că astfel de episoade, prin jertfa lor ne zidesc nouă identitatea naţională. Oamenii politici, dincolo de 

a discuta de pensii, salarii, accize ş.a.m.d, nu trebuie să uite să discute de identitatea noastră 
naţională, culturală şi spirituală. (...) Ceea ce s-a întâmplat la Fântâna Albă este un lucru care trebuie 

îndelung cunoscut şi îndelung promovat. (…) Vom face nişte recomandări Ministerului Educaţiei 
Naţionale, în ceea ce priveşte includerea în manualele de istorie, mai detaliat a unor evenimente de 

acest gen. Nicolae Iorga spunea că <cine uită, nu merită>. Generaţia Facebook trebuie să înţeleagă 
foarte bine că fără a avea aceste momente de demnitate naţională, noi nu existăm (…).”  

 

După şedinţa de la Rădăuţi, 
membrii Comisiei românilor 

de pretutindeni s-au 
deplasat către Fântâna Alba, 

Ucraina, unde a avut loc 

slujba de comemorare a 
miilor de români ucişi şi 

unde au fost depuse 
coroane de flori. Delegaţia 

română a fost însoţită la 
manifestările de la Varniţa şi 

de doamna Eleonora 

Moldovan, Consulul general 
al României la Cernăuţi. 

 
Totodată, în cursul după 

amiezii, Comisia românilor 

de pretutindeni a participat 
şi la slujba de comemorare a românilor, care a avut loc la Mănăstirea Putna din judeţul Suceava, 

depunând coroane de flori. 
 

Pe parcursul întregii vizite, 

alături de membrii Comisiei 
românilor de pretutindeni din 

Senatul României, au 
participat doamna deputat 

Sanda-Maria Ardeleanu, 
domnul Aurel Olărean, 

primar al Municipiului 

Rădăuţi, domnul Rădulescu 
Alexandru, Vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Suceava, 
domnii profesori Bejenariu 

Petru, Vizitiu Radu şi 

Octavian Ciobâcă, 
Preşedintele Asociaţiei Pro 

Basarabia şi Bucovina din 
Oneşti, domnul Constantin 

Ruşanovschi, Părintele Stareț 
al Mănăstirii Putna, 

Arhimandrit Melchisedec 

Velnic, precum şi oameni de cultură, cadre didactice, tineri şi elevi. 
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Luna mai 
 

 

Comisia românilor de pretutindeni din Senatul României a organizat pe data de 27 mai 
2014, la Palatul Parlamentului, dezbaterea pe tema Propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.11 din Legea nr.21 din 1 martie 1991 a cetăţeniei române. 
 

În deschiderea întâlnirii, preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni, domnul senator Marcel Bujor 
a făcut o prezentare succintă a propunerii legislative, menţionând faptul că aceasta modifică Legea 

nr. 21/1991 privind cetăţenia română în sensul introducerii unui nou alineat la articolul 11 care 

stipulează că "persoanele de etnie română aparţinând minorităţilor naţionale, minorităţilor lingvistice 
sau grupurilor etnice existente în alte state, indiferent de etnonimul folosit, care cunosc limba 

română, li se poate acorda, la cerere, cetăţenia română, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi 
stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia din străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile 

prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e)". Această modificare va asigura românilor din Serbia, 

Bulgaria, Macedonia, Albania, Grecia şi nu numai, posibilitatea de a obţine, la cerere, cetăţenia 
română.  

 
Mai mult, domnul senator Marcel Bujor a subliniat faptul că în data de 28 aprilie 2014, Senatul a 

adoptat tacit această iniţiativă, care a fost transmisă spre dezbatere Camerei Deputaţilor, Cameră 
decizională. Preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni a evidenţiat faptul că “anterior acestei 

adoptări tacite a acestei propuneri legislative, s-au întocmit două rapoarte separate din partea a trei 

comisii sesizate în fond cu acest proiect: <un raport comun de respingere, din păcate, al Comisiei 
juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi al Comisiei pentru politică externă , dar, în ceea 

ce ne priveşte pe noi, Comisia românilor de pretutindeni, am dat  un raport de admitere cu 
unanimitate de voturi >”.  

 

În prezent, două din cele trei comisii de la Camera Deputaţilor, care au fost sesizate în vederea 
întocmirii avizului, respectiv Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale şi Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, au întocmit un aviz 
favorabil la această propunere legislativă. “Vreau să subliniez faptul că atât eu, cât şi colegii mei vom 

merge la comisia raportoare de la Camera Deputaţilor, respectiv Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi pentru a susţine acest proiect (...)”, a subliniat domnul senator Marcel Bujor. 
 

“Ţinând cont de faptul că statul român are obligaţia de a sprijini legăturile cu românii din afara 
frontierelor, acest proiect trebuie să fie adoptat în vedere păstrării dezvoltării şi afirmării identităţii 

etnice, în cadrul unei proceduri simplificate. Există prevederi identice şi în alte ţări ale Uniunii 
Europene, iar aceste modificări legislative ar soluţiona foarte mult dintre aspectele negative ale 

agendei bilaterale ale statului român, în relaţia cu statele din vecinătate şi Balcani, în ceea ce priveşte 

comunităţile româneşti. România este unul din puţinele state care  nu are prevăzut în legislaţie astfel 
de prevederi(...)”, a transmis domnul senator Bujor.  

 
Domnul Bogdan Stanoevici, Ministru delegat pentru românii de pretutindeni a afirmat faptul că 

„putem să evoluăm și să învățăm din greșelile trecutului. Avem scop comun, avem preocupări comune 

și, înainte de orice, suntem toți români de pretutindeni. Important este să găsim împreună soluțiile. 
Nu le vom găsi peste noapte și nici la această masă rotundă. Aveți voie să spuneți și lucrurile bune 

care s-au întâmplat și se întâmplă, nu se poate să fie totul rău. Ce au făcut alții rău înainte, e mai 
puțin important. Important este ceea ce putem face noi, astăzi,  pentru mâine”.  

 
Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, domnul Octavian Lupulescu a menţionat faptul 

că instituţia pe care o reprezintă nu poate face altceva decât să pună în aplicare prevederile legale 

actuale „dacă propunerile de modificare legislativă vor trece şi legea se va modifica, în sensul de a 
simplifica procedura, iar art. 11 se referă la o anumită categorie de persoane, lucrul acesta este 

benefic pentru Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, pentru ca volumul de muncă ţine această 
instituţie în viaţă. Noi nu putem să facem decât ceea ce permite  legea”. 
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În luările de cuvânt ale reprezentanţilor comunităţilor româneşti prezenţi la această dezbatere s-a 
subliniat importanţa adoptării acestei propuneri legislative în vederea păstrării identităţii românilor din 

teritoriile istorice, în primul rând. În acest context, domnul Tihan Matasarevici, președintele Asociației 

pentru Tradiţia şi Cultura Rumânilor „Dunărea” din Kladovo, care, argumentând cu date din 
recensămintele realizate de-a lungul timpului în Serbia, a semnalat faptul că din statisticile oficiale 

comunitatea română dispare treptat. Acesta a cerut insistent parlamentarilor să susțină propunerea 
legislativă şi să dea astfel şansa celor care se simt români să-și dobândească această cetăţenie.  
 

 
 

La această dezbatere au participat alături de membrii Comisiei românilor de pretutindeni din Senatul 

României, deputaţi din Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, domnul 
Bogdan Stanoevici, Ministru delegat pentru românii de pretutindeni, domnul vicepreşedinte Octavian 

Lupulescu şi domnul Silviu Boroi din partea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Printre participanţii 
la conferinţă s-au numărat şi preşedintele Comunităţii Românilor din Serbia - Ştefan Mihailov, domnul 

Dorinel Chebzan – vicepreședintele Comunității Românilor din Serbia, preşedintele Iniţiativei 

Românilor din Serbia -  domnul Boian Bărbuţă, domnul Ion Mihai Botoş - președintele Uniunii 
Regionale a Românilor din Transcarpatia "Dacia", domnul Tihan Matasarevici - preşedintele, Asociaţia 

Tradiţia şi cultura românilor/vlaha ”Dunav” Cladova, vicepreşedinţi IRS Lucian Danilov, Biljana 
Bugarinovic şi Jugoslav Djordjevic, domnul Sergiu Dan - Preşedintele Asociaţiei Convergenţe 

Europene, domnul Aleksandar Najdanovici – preşedintele Asociaţiei Studenţilor Timoceni din România, 

domnul Cernega Constantin – vicepreşedinte FAB, domnul Vasile Tărâțeanu - președinte al Uniunii 
Interregionale al Comunității Românilor din Ucraina, precum şi reprezentanţi ai Federației Asociaţiilor 

Studenților Basarabeni din România. 
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Luna mai 
 

 

Comisia românilor de pretutindeni din Senatul României a organizat miercuri, 28 mai 
2014, la Palatul Parlamentului, în parteneriat cu Institutul Cervantes din Bucureşti, 

lansarea de carte ,,Români din Spania. Aspecte cheie ale istoriei din Aragón”, scrisă de 
sociologul spaniol Jorge Garris Mozota 

 
În deschiderea întâlnirii, preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni, domnul senator Marcel 

Bujor, a făcut o prezentare succintă a cărţii, menţionând faptul că aceasta reprezintă actualizarea 

lucrării de doctorat a sociologului Jorge Garris Mozota, miliar de carieră, maior în armata spaniolă, 
profesor la Academia Militară din Zaragoza, sociolog, dar şi un prieten al comunităţii româneşti. Teza 

de doctorat a domnului Jorge Garris Mozota este o lucrare bine structurată, o analiză pertinentă şi 
obiectivă făcută comunităţii româneşti din Aragon, începând cu anul 1990, până în anul 2011. 

 

 „Ştim cu toţii că începând 
cu anul 2008, comunitatea 

românească a devenit din 

punct de vedere numeric 
prima, atât în Aragon, cât şi 

în Spania. Astfel Jorge 
Garris Mozota a studiat 

fenomenul imigraţiei 
româneşti în comunitatea 

autonomă Aragon şi a ajuns 

la concluzia că acest colectiv 
s-a integrat rapid. 

Comunitatea românescă din 
Spania este o comunitate 

activă, puternică, bine 

integrată în mediul spaniol, 
care joacă un rol deosebit de important, în dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi reprezintă un important 

contribuitor la dezvoltarea economiei spaniole, dar şi acelei româneşti”, a afirmat domnul senator 
Marcel Bujor.  

 

Deputatul Mihai Aurelian a menţionat faptul că „România şi românii au nevoie în acest moment de 
prieteni, iar dumneavoastră sunteţi un bun prieten, Spania este un bun prieten, poporul spaniol ne-a 

primit cu foarte mult drag. (…) Am convingerea şi speranţa ca această lucrare va fi studiată pe viitor 
în universităţile de profil”. 
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În acelaşi context domnul Juan Carlos Vidal, directorul Institutului Cervantes din București, a afirmat 
faptul că „este important că s-a creat o relaţie nouă culturală între România şi Spania, datorită 

fenomenului migraţiei. Noi, în calitate de Institut, avem misiunea de a transmite căldura spaniolă 

țărilor cărora le-am acordat o importanță însemnantă, comunității române stabilite în Spania. Există 
probleme, există situații în care familiile se despart și cred că Spania poate ajuta la realizarea unui 

proces de integrare a tuturor realităților. Am inițiat o colaborare cu una dintre principalele asociații 
românești în Spania și vom lucra această unitate pentru ca tinerii din România să aibă acces mai uşor 

la cunoașterea limbii spaniole și la integrare”. 

 
Doamna senator Mariana Câmpeanu a evidenţiat faptul că una dintre priorităţile pe care le-a avut în 

calitate de Ministru al Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a fost grija pentru cetăţenii 
români care lucrează în Uniunea Europeană şi de aceea „programul meu a cuprins încheierea unor 

colaborări cu fiecare ministru al muncii din statele membre ale Uniunii Europene, care să cuprindă o 
colaborare instituţională şi nu o colaborare formală, în vederea rezolvării problemelor care pot să 

apară într-o comunitate. Una din grijile pe care trebuie să le avem este aceea că orice cetăţean al 

României, trebuie să fie protejat  şi ajutat, atunci când are probleme”. 
„În prezent, comunitatea românilor din Spania este cea mai numeroasă dintre toate comunităţile 

străine. Este vorba despre o comunitate perfect integrată, o comunitate care contribuie la restul 
societăţii spaniole, pentru depăşirea dificultăţilor economice grave, pe care atât Spania, cât şi alte 

state ale Uniunii Europene, le au. Sunt convins că astfel de iniţiative, ca cea a doctorului Garris sunt 

extrem de utile pentru a intensifica, o mai bună recunoaştere reciprocă între ţările noastre. Aceasta 
va contribui la dezvoltarea relaţiilor bilaterale care se află, în acest moment,la un nivel excelent”, a 

subliniat E.S Dl. Ramiro Fernández Bachiller, Ambasadorul Spaniei în România. 
În acelaşi context, domnul senator Viorel Badea, vicepreşedintele Comisiei românilor de pretutindeni, 

a menţionat faptul că ar trebui ca în viitorul apropiat „Guvernul Spaniei să se gândească foarte serios 
şi la una dintre solicitările comunităţii româneşti din Spania şi anume acea referitoare la obţinerea 

cetăţeniei spaniole. Ştiu că în acest moment este o dezbatere în plină desfăşurare, care sper să se 

finalizeze favorabil pentru comunitatea noastră. Dat fiind faptul că în Parlamentul României avem un 
Grup de prietenie România – Spaniei, sper ca şi în Parlamentul Spaniei să se constituie un astfel de 

grup”. 
 

În încheiere, domnul Jorge Garris Mozota a făcut o prezentare succintă a cărţii sale, menţionând 

faptul că „această carte reprezintă rezultatul tezei mele doctorale. Cartea mea este o carte de 
cercetare, structurată în trei părţi, fiind dedicată nu numai comunităţii române, ci şi oricărui spaniol 

sau cercetător. Cartea se bazează pe o muncă pe teren de aproximativ 7 ani, aplicând tehnici 
sociologice de cercetare, bazată pe convieţuirea cu populaţia română.” 

 

La acest eveniment au participat alături de membrii Comisiei românilor de pretutindeni din Senatul 
României, domnul deputat Mihai Aurelian – membru al Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării. Printre participanţii la această lansare de carte s-au numărat şi E.S Dl. Ramiro 
Fernández Bachiller – Ambasadorul Spaniei în România, domnul Vicente Lopez Brea - Ataşat al 

Biroului de Învâţământ, Cultură şi Sport din cadrul Ambasadei Spaniei la Bucureşti, directorul 
Institutului Cervantes din București - Juan Carlos Vidal, conf. univ. dr. Cristina Paiusan-Nuica, doamna 

deputat Negruţ Cornelia - membru al Grupului parlamentar de prietenie România - Spania. 
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Luna iulie 
 

 

Senatorul Viorel Badea, vicepreședintele Comisiei românilor de pretutindeni din Senatul României, a 
efectuat, în perioada 17-19 iulie 2014, o vizită la Cernăuți, unde a lansat campania “Cine uită nu 

merită !”, o acţiune sprijinită de Consulatul General al României la Cernăuți, menită să contribuie la 
conștientizarea importanței cinstirii memoriei înaintașilor care au contribuit de-a lungul timpului la 

istoria și cultura poporului român. 
 

În cadrul vizitei la Cernăuți, senatorul Viorel Badea, însoțit de consulul general al României, Eleonora 

Moldovan, s-a întâlnit cu primarul orașului, Oleksiy Kaspruk, cu care a discutat despre relațiile de 
colaborare dintre instituțiile românești și ucrainene, derularea unor proiecte transfrontaliere și 

sprijinirea comunității românești din regiune. 
 

 
 

În timpul discuțiilor, parlamentarul român a reiterat sprijinul României pentru Ucraina în 
aceste momente dificile și a subliniat importanța consolidării relațiilor româno-ucrainene. 

De asemenea, Viorel Badea i-a oferit primarului Oleksi Kaspruk o plachetă aniversară 
dedicată împlinirii a 150 de ani de la constituirea Senatului României, edilul de Cernăuți 

fiind astfel primul primar din jurul granițelor statului român distins cu o astfel de 
decorație. Totodată, senatorul Viorel Badea i-a lansat primarului de Cernăuți invitația de 

a efectua o vizită oficială la București.  

 
La rândul său, primarul Cernăuțiului și-a exprimat sprijinul pentru campania “Cine uită nu merită !”, 

menționând importanța valorificării patrimoniului cultural comun și a mulțumit statului roman pentru 
poziția adoptată în legătură cu situația din Ucraina. 

 

În cadrul campaniei “Cine uită nu merită !”, la casa lui Aron Pumnul din Cernăuți, unde a locuit o 
perioadă și poetul Mihai Eminescu, voluntarii, zeci de români din regiunea Cernăuți, au făcut curățenie 

generală și au pregătit imobilul pentru începerea unui eventual program de restaurare. 
 

La Cimitirul Central din Cernăuți, de asemenea, s-au desfășurat activități de îngrijire a criptelor 

românești, în special a celor care au o importanță deosebită pentru cultura poporului român, precum 
Aron Pumnul sau familiile de academicieni Sbiera și Onciul. La această acțiune au participat români 
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din Cernăuți și raioanele din regiune, precum și un grup de tineri și profesori din Apșa de Mijloc, 
regiunea Transcarpatia. 

 

Sâmbătă, 19 iulie a.c., domnul senator Badea a participat, la Horecea, la Slujba de sfințire a Crucii 
ridicată în memoria martirilor deportărilor din Nordul Bucovinei. Slujba a fost oficiată de un sobor de 

preoţi în frunte cu Înaltpreasfinţia Sa, Mitropolitul Meletie, şi Arhimandritul Veniamin. 
 

Cu acest prilej, senatorul român şi-a exprimat bucuria de a fi prezent la acest eveniment de mare 

încărcătură spirituală, în cadrul unei Biserici pe care a sprijinit-o în timpul mandatului de secretar de 
stat la Departamentul românilor de pretutindeni. „Am fi fost noi ceva astăzi, dacă nu ar fi fost ei 

ieri ? Am fi reuşit să ne păstrăm identitatea, credinţa, pe care Bunul Dumnezeu ne-a 
transmis-o prin ei până astăzi ? Ar fi copiii noştri astăzi îmbrăcaţi în costume naţionale, 

ca să înalţe imnuri pentru mântuirea neamului românesc şi amintirea jertfelor ? E 
important să mărturisim jertfa lor, pentru că astfel ne construim viitorul !”, a menționat 

domnul Badea. 

 
Campania “Cine uită nu merită !”, inițiată de senatorul Viorel Badea, a debutat la Cernăuți 

și va continua și la alte monumente, case memoriale și cimitire românești din jurul 
granițelor țării. 
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Luna septembrie 
 

 

Comisia românilor de pretutindeni din Senatul României a participat în data de 1 
septembrie 2014, la deschiderea anului şcolar de la Liceul Mihai Eminescu din Comrat, 

Găgăuzia, unde a făcut o donaţie de carte românescă, respectiv 3233 de manuale şcolare 
şi 2986 de cărţi de beletristică. Acţiunea strângerii de cărţi pentru dotarea bibliotecilor 

şcolilor româneşti din Găgăuzia a fost demarată de Comisia românilor de pretutindeni 
încă din luna martie a acestui an.  

 
Membrii delegaţiei române au fost primiţi la deschiderea anului şcolar, de doamna Svetlana Stoinov - 

director al Liceului Mihai Eminescu, fiind însoţiţi de domnul Petru Vlah - deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova, domnul Igor Huseinov – membru al Comitetului Executiv UTA Găgăuzia şi doamna 

Sirenco Ana Constantin – reprezentant al Primăriei din Găgăuzia.  
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În luarea sa de cuvânt preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni, domnul senator Marcel Bujor 
le-a urat elevilor un an bun şi fructuos, cu succese la învăţătură subliniind faptul că “aşa cum 

România este un miracol în istoria omenirii aşa şi Liceul dumneavoastră cu predare în limba română 

este un miracol. Parlamentul României acordă şi va acorda sprijin pentru toate şcolile din Republica 
Moldova. S-au făcut paşi dosebit de importanţi ca Republica Moldova să-şi urmeze parcursul 

european. Guvernul României acordă burse pentru elevii din Republica Moldova pentru a studia în 
România, unde vă aşteptăm cu drag. Vă rog să simţiţi, dar mai ale,s să vorbiţi cu mândrie limba 

română.” 

 
În acelaşi context, senatorul Viorel Badea, Vicepreşedintele Comisiei românilor de pretutindeni a 

reiterat ideea că, după terminarea liceului, elevii sunt aşteptaţi să studieze în România, pentru că 
”odată ce veţi trece Prutul, veţi vedea o ţară în care se vorbeşte limba pe care voi o studiaţi aici. 

Limba română este una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi trebuie să ne mândrim cu acest 
lucru”. 

 

La încheierea festivităţilor, domnul senator Marcel Bujor a anunţat faptul că membrii Comisiei 
românilor de pretutindeni au hotărât să vină în fiecare an cu o donaţie de carte la Liceul Mihai 

Eminescu, dar şi să premieze câştigătorul olimpiadei de limbă şi literatură română din Republica 
Moldova. Totodată, preşedintele Comisiei românilor de pretutindeni a oferit doamnei director Stoinova 

Svetlana şi domnului deputat Petru Vlah, medalii aniversare reprezentând 150 de ani de la înfiinţarea 

Senatului României, precum şi un pachet de cărţi din partea Bibliotecii Senatului României, pentru 
Biblioteca Parlamentului Republicii Moldova.  

 
Ulterior, delegaţia română, formată din domnul senator Marcel Bujor – Preşedintele Comisiei 

românilor de pretutindeni, domnul senator Viorel Badea – Vicepreşedinte, domnul senator Marin 
Nicolae – secretar, domnul Mihai Neagu – membru şi domnul senator Iulian Cristache -membru a 

vizitat Grădiniţa nr. 9 din Comrat, unde funcţionează două grupe cu predare în limba română. 

 

 
 

Ultima parte a programului delegaţiei a cuprins vizita la Universitatea de Stat din Comrat, unde au 

fost donat un număr de 403 volume de carte. Aici membrii delegaţiei au fost primiţi de doamna 
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Zinaida Aricova, rectorul Universităţii de Stat. La întâlnire au participat profesorii care predau la 
această universitate, dar şi studenţii de la secţia de limba română. Printre punctele luate în discuţie s-

a numărat înfiinţarea unui centru informaţional de limbă şi cultură română, al cărui obiectiv principal 

ar fi studierea limbii române, precum şi elaborarea unor proiecte commune cu universități din 
România. În prezent, în cadrul Universităţii de Stat din Comrat există centre similare de limbă şi 

cultură greacă, germană, americană, turcă şi rusă. 
 

 
 

Acţiunea de donare a volumelor de carte se înscrie într-un proiect lansat de Comisia românilor de 
pretutindeni din Senatul României, care are ca obiect dotarea bibliotecilor şcolilor româneşti din jurul 

graniţelor ţării, acţiune ce va continua şi în alte comunităţi. 
 
 
 
 


