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      SINTEZA 

        lucrărilor Comisiei din zilele de 17, 18 și 19 aprilie 2018 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

           şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 17, 18 și 19 aprilie 2018 

 

 

      La lucrările comisiei din ziua de 17 aprilie 2018 au participat                

12 deputaţi, din totalul de 16 membri: 

 

            Adrian Matei Dobrovie (USR) – vicepreşedinte, Sorin Ioan Roman 

(PSD) – vicepreşedinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae Daniel 

Popescu (USR) – secretar, Nicolaie Sebastian Valentin Radu (PSD)– secretar, 

Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE), Doru Petrişor Coliu (PMP), Angelica Fădor 

(PNL), Nicolae Georgescu (PSD),  Costel Lupaşcu (PSD),  Alin Vasile Văcaru 

(neafiliat) și Alexandru-Mihai Voicu (PNL). 

    Au absentat:  

           Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Claudia Gilia (PSD),  Cristian 

Buican (PNL) și Marilen-Gabriel Pirtea (PNL). 

 

 

 

mona.alesandru
CD
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        Înlocuiri: 

Domnul deputat Constantin Codreanu (PMP) – președinte,  a fost 

înlocuit de domnul deputat Ionuț Simionca (PMP), domnul deputat Nicolaie-

Valentin Radu (PSD) – secretar,  a fost înlocuit de domnul deputat Dumitru 

Gherman (PSD), iar doamna deputat Claudia Gilia (PSD),  a fost înlocuită de 

doamna deputat Adriana Diana Tușa (PSD). 

 

           La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi: din 

partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, domnii Veaceslav Șaramet 

- secretar de stat  și Viorel Belezu – consilier juridic și doamnele Elena Ilie – 

Director General Adjunct, Raluca Stoica – responsabil relația cu parlamentul și 

Irina Zamfir – consilier juridic, iar din partea societății civile a participat 

domnul Laurenţiu Plăeşu, secretar executiv al Federației Organizațiilor 

Românești din Centrul și Sud-estul Europei. 

 

Marți , 17 aprilie 2018 

          Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a 

desfăşurat lucrările în ședință comună cu Comisia pentru politică externă, în 

ziua de 17 aprilie 2018, fiind condusă de domnul deputat  Ben- Oni 

Ardelean, vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă. 

 După aprobarea cu unanimitate a  ordinii de zi, ședința comună a 

continuat cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare 

românești în străinătate (PLx264/2017), proiect de lege retrimis la Comisia 

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării și Comisia pentru 

politică externă, acestea fiind sesizate în fond. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare corelarea dispoziţiilor 

legale cu privire la structura instituţională actuală şi instituirea de norme 

legale suplimentare în ceea ce priveşte procedura de înfiinţare, atribuţiile, 

finanţarea şi personalul centrelor comunitare. Totodată, proiectul de act 

normativ sprijină îndeplinirea de către autorităţile abilitate a obligaţiei de a 
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lua măsuri menite să asigure o bună reprezentativitate a românilor din afara 

graniţelor ţării la nivel de comunitate şi de a consolida coeziunea acestor 

comunităţi, prin organizarea de proiecte şi programe cu caracter cultural, 

educativ şi artistic, în scopul promovării realităţilor istorice, a tradiţiilor, a 

obiceiurilor, valorilor naţionale şi a identităţii lingvistice. 

Având în vedere, că proiectul de lege a fost retransmis la Comisiile 

reunite și că unii membri ai Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării au depus noi amendamente, domnul deputat Beni-Oni 

Ardelean , vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă i-a dat cuvântul 

domnului secretar Veaceslav Șaramet, ca reprezentant al inițiatorului pentru a 

își exprima punctul de vedere în vederea elaborării unui raport comun.  

Domnia sa a precizat că susține în continuare forma adoptată în anul 

2017, cu anumite discuții punctuale. 

Revenind pe articole, respectiv Art.1, din Legea 86/2016, privind 

instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate, domnul secretar de 

stat Veaceslav Șaramet a menționat că Guvernul nu susține amendamentul 

domnului deputat Constantin Codreanu, membru al Comisiei pentru 

comunitățile de români, amendament care prevedea că: “Statul român are 

obligaţia de a lua măsuri menite să asigure un suport logistic adecvat (mobil 

şi imobil) pentru comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării şi 

organizaţiile reprezentative ale acestora, de a asigura accesul la informaţiile 

de interes şi la servicii specifice nevoilor acestor comunităţi”. 

În susținerea amendamentului domnului deputat Constantin Codreanu, 

președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării,  

domnul deputat Doru-Petrișor Coliu, membru al Comisiei pentru comunitățile 

de români din afara granițelor țării, a dorit să știe cum explică Ministerul 

pentru Românii de Pretutindeni reprezentativitatea și cum asigură statul 

român o bună reprezentativitate  a românilor din afara granițelor țării la nivel 

de comunitate, pentru că, după cum a menționat domnia sa, nu statul român 

asigură reprezentativitatea, ci asociațiile care se prezintă acolo, 

amendamentul fiind inițiat în acest sens. 

Pentru a clarificare mai exactă, domnia sa a mai precizat că, atunci 

când au fost gândite centrele comunitare, ele nu au fost gândite ca birouri ale 
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Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în diaspora, aceste centre fiind 

gândite ca un fel de centre, cămine culturale,  în care statul să asigure spațiul 

și logistica necesară informării, în care asociațiile, preotul sau instituțiile 

statului român să își poate desfășura anumite activități. În acest sens, domnul 

deputat Doru-Petrișor Coliu subliniind că practic, acolo trebuie doar un 

administrator, nu un birou al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

Ca și completare, domnia sa a mai precizat că, centrul comunitar a fost 

gândit și cerut de către comunitățile de români din diaspora, ca un fel de 

cămin cultural unde ei să își poată desfășura diverse activități. 

 În opinia domnului deputat Doru-Petrișor Coliu, dacă art.1 va rămâne în 

forma inițială, va influența în lanț toate articolele care vor urma. 

 În acest context, domnul secretar de stat Veaceslav Șaramet a 

menționat că este adevărat ceea a ce precizat domnul deputat Doru-Petrișor 

Coliu și că așa au fost gândite și sunt gândite aceste centre, precizând în 

același timp că și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni gândește în acest 

sens.  

De asemenea, domnia sa a mai precizat că până la urmă reprezentarea 

românilor în orice comunitate se află ei este o prioritate, doar că, formarea 

generală a unor sarcini nu este de natură să facă distincția foarte clară între 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și atribuțiile sale prin aceste centre 

comunitare și atribuțiile Ministerului Afacerilor Externe care sunt repartizate 

prin ambasade, consulate, etc. 

Față de cele menționate, domnul secretar de stat Veaceslav Șaramet a 

menționat ca și argument faptul că textul inițial este mult mai bun decât cel 

pe care îl propune domnul deputat Constantin Codreanu, președintele 

Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țări. 

Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a insistat asupra reprezentativității. 

Domnul secretar de stat Veaceslav Șaramet a precizat că pe lângă toată 

activitatea pe care Ministerul pentru Românii de Pretutindeni o face, cea de zi 

cu zi, în finanțarea de proiecte, etc.,  vor să înființeze și aceste centre 

comunitare în acele locuri în care nu există un oficiu consular, într-o zonă 

anume, menționând în același timp că se pot vedea în amendamentele care 

vor intra în dezbatere. 
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De asemenea, domnia a mai fost menționat faptul că în aceste centre 

comunitare vor fi implicați în orice fel de activități și cetățeni români, aceasta 

însemnând reprezentativitate. 

 În acest context, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a menționat faptul 

că prin activitatea sa,  Ministerul pentru Români de Pretutindeni dă bani 

nerambursabili asociațiilor, centrele comunitare fiind gândite cu totul și cu 

totul altceva. 

 În privința creări centrelor comunitare, domnia sa a precizat că atunci 

când s-a gândit crearea centrelor comunitare, s-a avut în vedere crearea unui 

spațiu. 

 În opinia domnului secretar de stat Veaceslav Șaramet, amendamentul 

domnului președinte Constantin Codreanu care prevedea ca “Statul român 

are obligaţia de a lua măsuri menite să asigure un suport logistic adecvat 

(mobil şi imobil) pentru comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării şi 

organizaţiile reprezentative ale acestora,  i-a părut o presiune bugetară destul 

de mare. 

 Revenind la problema reprezentativității, ca observație,  domnul 

deputat Matei-Adrian Dobrovie, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile 

de români din afara granițelor țării,  a precizat că termenul de „organizații 

reprezentative” a mai fost discutat în cadrul Comisiei. 

 După cum a mai precizat domnia sa, problema este că în momentul de 

față,  toate organizațiile se pretind a fi reprezentative, existând discuții care 

organizație este mai reprezentativă una decât alta. 

 În acest context, domnul Matei-Adrian Dobrovie  a adus în atenție vizita 

de lucru efectuată în Serbia, observând ce înseamnă organizațiile, una fiind 

răsăritul României, alta fiind Apusul României, toți plângându-se că sunt 

divizați, iar în final problema este că în aceeași sală ai o mulțime de asociații 

de câte o persoană care se acuză între ele de diverse lucruri. 

 Ca urmare, domnia sa a subliniat încă o dată că termenul de 

„reprezentativitate” la modul general nu i se pare unul potrivit pentru 

descrierea acestor asociații, motivând faptul că acest termen duce doar la 

conflicte și nu are un sens practic. 
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 Nelămurirea domnului vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie a fost acea 

legată de criteriile prin care se determină care asociație/organizație este mai 

reprezentativă una decât alta. 

 O altă observație a domniei sale a fost aceea legată de românii din 

Serbia,  precizând că românii din Serbia pe de o parte sunt dezbinați, iar pe 

de altă parte există acea problemă a statului român în a-i identifica un 

interlocutor clar cu care să lucreze.  

  În acest context  domnul vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie a adus 

în atenție despre existența unor inițiative lăudabile în Serbia, în care, niște 

asociații au spus că formează o umbrelă mai largă – Congresul românilor din 

Serbia,  astfel încât statul român să aibă un partener clar și să fie cu adevărat 

un organism reprezentativ, dar care face lucruri concrete. 

 Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu, membru al Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării a menționat că, în cadrul 

Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării s-a renunțat 

la cuvântul “reprezentativitate” deoarece în toate comunitățile de români vor 

exista aceste dispute, subliniind că a propus  întotdeauna o grilă de punctaje 

față de activitatea pe care o are orice asociație. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate , membrii comisiilor reunite 

au hotărât, cu majoritate de voturi şi patru abţineri, să propună Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare 

româneşti în străinătate, cu amendamente admise şi respinse, prezentate în 

Anexe, parte integrantă din raport. 

 Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării  

a fost condusă de domnul vicepreședinte Ioan-Sorin Roman. 

 După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, ședința Comisiei a 

continuat cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din 

Legea nr.299/ 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 

precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul 

stabil în Ucraina (PLx50/2018),  Comisia pentru comunitățile de români din 
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afara granițelor țării și Comisia pentru buget, finanțe și bănci fiind sesizate în 

fond. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 

care să permită acordarea burselor de studiu, în scopul studierii limbii române 

sau în limba română, de către românii de pretutindeni, astfel cum sunt definiţi 

la art.1 din Legea nr.299/2007, în statele de reşedinţă ale acestora, precum şi 

instituirea normelor legale, cu caracter temporar, respectiv pentru anul 2017-

2018, care să permită finanţarea burselor individuale de studiu pentru etnicii 

români cu domiciliul stabil în Ucraina de a studia limba română în şcolile din 

Ucraina. Cheltuielile legate de acordarea burselor vor fi suportate din bugetul 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în limita fondurilor alocate. 

 În deschiderea ședinței, domnul vicepreședinte Ioan-Sorin Roman a dat 

cuvântul domnului Veaceslav Șaramet, secretar de stat în cadrul Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni pentru a prezenta echipa ministerială 

prezenta la ședința Comisiei, după care a dat cuvântul domnului deputat 

Matei-Adrian Dobrovie, vicepreședinte al Comisiei.  

       În scurta intervenție, domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a solicitat 

reprezentanților Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MpRP)  lămuriri 

cu privire la departajarea burselor pentru elevii din clasele a-I-a și a-II-a , în 

condițiile în care aceștia primesc caracterizări verbale și nu note, iar ca 

întrebare, domnul vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie a dorit să cunoască 

dacă s-a stabilit ce pondere din numărul total de burse se va aloca fiecărei 

clase. 

 De asemenea, domnia a mai solicitat lămuriri cu privire la cadrul 

general al  HG.nr.31. 

Domnul vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie a dorit să cunoască  

stadiul  în care se află  Ministerul pentru Românii de Pretutindeni în procesul 

de identificare a asociațiilor, fundațiilor și a ONG-urilor care trebuie să 

acționeze ca intermediar între Minister și beneficiari. 

În privința burselor, domnia sa a dorit să știe dacă acele burse au fost 

acordate, când vor fi acordate, dacă se rămâne la varianta ca ONG-urile să fie 

intermediari în acest proces sau nu, precum și dacă cheltuielile ocazionate de 

distribuirea burselor, de identificare a beneficiarilor, precum și altor cheltuieli 
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eligibile vor fi date de intermediari sau de către Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni. 

În acest context, domnul vicepreședinte Ioan-Sorin Roman a dat 

cuvântul domnului secretar de stat Veaceslav Șaramet. 

Domnia sa a precizat că răspunsurile la întrebările domnului 

vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie se găsesc în cadrul amendamentelor. 

Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor 

țării a continuat cu dezbaterea pe amendamente. 

  O parte din amendamentele supuse dezbateri au făcut referire la  

sprijinul statului român prin acordarea de burse care să faciliteze păstrarea 

identităţii româneşti necesitând extinderea la toţi etnicii români din 

comunităţile istorice care se află în pericol de asimilare, studiul limbii române, 

cât și studiul în limba română a altor materii, plata de burse și a unor 

stimulente financiare pentru elevii etnici români cu domiciliul în Ucraina, 

înscriși în clasa I a anului școlar 2017-2018, care studiază în școlile cu 

predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă 

maternă, din sistemul de învățământ preuniversitar din Ucraina, pentru 

perioada ianuarie - iunie 2018, precum și aprobarea  acordării de stagii de 

specializare în România a cadrelor didactice din școlile românești din Ucraina, 

în vederea formării și perfecționării în studiul limbii române.  

         În ceea ce privește modificarea titlului ordonanței de urgență, 

amendament propus de domnul deputat Constantin Codreanu, președintele 

Comisiei, domnul secretar de stat Veaceslav Șaramet a menționat că 

Guvernul nu susține amendamentul pentru că OUG în sine a fost făcut și creat 

datorită situației de urgență care s-a format în Ucraina, respectiv, adoptarea 

Legii învățământului în data de 5 septembrie 2017, OUG venind ca un răspuns 

ca urmare a acestui fapt.  

        În ceea ce privește extinderea burselor, domnul secretar de stat 

Veaceslav Șaramet a precizat că Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

dorește extinderea acestor burse și la celelalte comunități istorice, dar nu în 

cadrul OUG-ului. 

          În urma examinării Proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, 

membrii Comisiei au hotărât au hotărât cu unanimitate de voturi, să supună 
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plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din 

Legea nr.299/ 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 

precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul 

stabil în Ucraina (PLx50/2017), cu amendamentele admise şi amendamente 

respinse. 

 

 

 

Miercuri, 18 aprilie și Joi,  19 aprilie 2018 

 

Studiu individual. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Deputat Constantin CODREANU 

 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 

 
             
 
 
 

         Consilier parlamentar, 
                                                                                       Mona-Valentina ALESANDRU 


