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RAPORT COMUN  
asupra Propunerii legislative privind introducerea unor cursuri de limba, literatura şi istoria română via internet pentru 

copiii cetăţenilor români din afara graniţelor ţării 
(P. l. - x. 234/2014) 

 
 1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin adresa nr. P. l. - x. 234 din 28 aprilie 2014, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă, au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă privind introducerea 

unor cursuri de limba, literatura şi istoria română via internet pentru copiii cetăţenilor români din afara graniţelor ţării. 

La întocmirea raportului, Comisiile au avut în vedere avizele favorabile primite de la Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi şi respectiv Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării precum şi avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ.  Avizul Consiliului Economic şi Social transmis celor două Comisii este un aviz negativ motivat. 
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea unor cursuri gratuite de limba, literatură şi istoria română, 

prin internet, pentru copiii cetăţeni români din afara graniţelor ţării, de către Institutul Cultural Român. 

 
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 

prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 

 

3. Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 23 aprilie 2014. 

 

4. În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 

Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 3 

iunie 2014. La dezbaterea propunerii legislative a participat în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Pietro Pavoni, director în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 22 de membri ai Comisiei. 

La finalul dezbaterilor membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi, respingerea propunerii legislative.   
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Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea legislativă în şedinţele din datele de 13 mai şi 

11 iunie 2014.   

La lucrări au fost prezenţi 13 deputaţi din totalul de 27 membri ai Comisiei.  

La dezbaterea propunerii legislative a participat în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: domnul Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei 

Naţionale  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

respingerea propunerii legislative.   

5. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

- în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, Institutul Cultural Român  poate organiza unităţi de învăţământ cu predare în limba română în câteva ţări europene unde 

sunt comunităţi mai mari de români. În momentul de faţă, astfel de cursuri sunt organizate în Belgia, Italia, Spania; 

- în urma mobilităţii forţei de muncă în spaţiul comunitar, Ministerul Educaţiei Naţionale organizează, începând cu 2008, 

cursuri gratuite extracuriculare de limbă, cultură şi civilizaţie românească elevilor proveniţi din familii de români care se află 

temporar pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene; 

- Ministerul Educaţiei Naţionale nu poate acorda diplome/certificate de participare pentru cursuri care nu sunt organizate de 

această instituţie;  
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- textul propunerii legislative este incomplet şi vag redactat, neputându-se stabili care este modalitatea prin care Institutul 

Cultural Român ar putea asigura personal specializat pentru realizarea cursurilor gratuite prin internet. 
 

 
PREŞEDINTE 

 
Angel TÎLVĂR 

 
 

PREŞEDINTE 
 

Gigel – Sorinel ŞTIRBU 

SECRETAR 
 

Victor CRISTEA 
 
 

SECRETAR 
 

Florin – Costin PÂSLARU 

 
Consilier parlamentar 

 
 Ioana Florina Mînzu     

 
Consilieri parlamentari  
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