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     SINTEZA 

        lucrărilor Comisiei din zilele de 13 noiembrie 2018 și  

15 noiembrie 2018 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

        şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 13 noiembrie 2018 și  

15 noiembrie 2018 

 

 

      La lucrările Comisiei din ziua de 13 noiembrie 2018 au participat                

10 deputaţi, din totalul de 16 membri: 

 

        Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Nicolae Daniel Popescu 

(USR) – vicepreședinte,  Ioan Sorin  Roman (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae 

Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Nicolaie Sebastian Valentin Radu (PSD) – 

secretar, Doru Petrişor Coliu (PMP),  Adrian Matei Dobrovie (neafiliat), Nicolae 

Georgescu (PSD), Claudia Gilia (PSD) și Dumitru Lupescu (USR).  

  

          Au absentat:  

   Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE), Cristian Buican (PNL), Angelica 

Fădor (PNL), Costel Lupaşcu (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) și Alexandru-

Mihai Voicu (PNL).  

 

mona.alesandru
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         La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați  din 

partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni domnul Veaceslav Șaramet 

– secretar de stat și Mihaela Dumitru – consilier, din partea Ministerului 

Afacerilor Externe a participat domnul Pietro Pavoni-ministru consilier, din 

partea Ministerului Educației Naționale a participat doamna Camelia Ciurescu 

– consilier, din partea Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de 

pretutindeni a participat domnul Eugen Tiberiu Popescu – director general, din 

partea Camerei de Comerț Româno-Sârbă a participat domnul Zivoslav Lazici, 

din partea Asociației Renașterea Românilor din Serbia a participat domnul 

Vlada Savici, din partea Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din 

Serbia a participat domnul Ziva Momirovici -secretar, din partea Asociației 

„Românii din Omolie” a participat domnul Sașa Iovanovici, iar din partea 

Asociației Eudava au participat domnii Ivan Vrzogil- membru, Alin Roater-

președinte și Ștefan Dancău-vicepreședinte. 

 

                   
Marți , 13 noiembrie 2018 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării     

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 13 noiembrie 2018, fiind condusă de 

domnul președinte Constantin Codreanu. 

    În deschiderea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu 

a făcut o scurtă prezentare a invitaților prezenți la lucrări, precizând în același 

timp că,  dacă se vor uita pe temele propuse de membrii delegației de români 

din Serbia, o mare parte dintre aceste teme vizează în primul rând și mai ales 

Ministerul Educației Naționale. 

    De asemenea, domnia sa a adus în atenție faptul că, cu o parte 

din membrii delegației românilor din Serbia s-a întâlnit în Serbia, atunci când 

a efectuat o vizită de lucru, Serbia fiind una dintre preocupările importante 

ale Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, după 

cum a precizat domnia sa. 

         Domnul președinte Constantin Codreanu a menționat în același timp 

că,  prima vizită pe care a efectuat-o Comisia în mandatul ei a fost în Serbia, 
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o vizită încheiată cu o serie de propuneri concrete pentru autoritățile 

României, o vizită în care a cerut respectarea în oglindă a drepturilor 

minorităților noastre în Serbia așa cum se întâmplă cu minoritățile naționale 

în România, bucurându-se că poate discuta în Parlamentul României 

problemele pe care le întâmpină etnicii români din Serbia, cu asigurarea că 

membrii Comisiei încearcă să facă cât mai multe din postura de parlamentari. 

    În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a 

dat cuvântul membrilor delegației românilor din Serbia pentru a se prezenta și 

a expune pe scurt problemele cu care se confruntă, pentru ca ulterior să 

intervină cu sugestii, întrebări, comentarii,  iar ședința să continue în mod 

constructiv. 

    Scurta prezentare a delegației românilor din Serbia a fost 

deschisă de către domnul  Ivan Vrzogil, membru al Asociației “Eudava ” din 

Dobreta-Turnu-Severin, unul dintre reprezentanții asociației. 

Zivoslav Lazici reprezentant al Camerei de Româno-Sârbă. 

În scurta intervenție, domnul Zivoslav Lazici a adus în atenție 

faptul că a încercat să deschidă o Cameră de Comerț Româno-Sârbă dar nu a 

reușit. 

Nelămurirea domniei sale a fost legată de imposibilitatea  

deschiderii unei Camere de Comerț Româno-Sârbe, în acest context aducând 

în atenție că a fost înființată o Cameră de Comerț România-Serbia-

Muntenegru (Serbia și Muntenegru ne mai existând). 

Totodată, domnul Zivoslav Lazici a mai adus în atenție că așteaptă 

răspuns încă din luna  ianuarie, precizând  că în acest demers a avut sprijin 

de la atașatul economic al Ambasadei Române. 

De asemenea, domnia sa a informat că a ajuns cu această 

problemă la secretarul Guvernului României, pe atunci domnul Busuioc care 

i-a comunicat că nu se poate deschide Camera de Comerț pentru că trebuie 

înregistrată. 

După cum a precizat domnul Zivoslav Lazici, această Cameră de 

Comerț trebuie să aibă sediul în România, iar filiala în Serbia. 
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Totodată domnia sa a adus în atenție că pentru deschiderea acestei 

Camere de Comerț Româno-Sârbe mai trebuie acordul Guvernului României, 

menționând că va trimite pe email toate detaliile stadiului acestei probleme. 

    Domnul Ziva Momirovici, secretar al Asociației Cadrelor Didactice 

de Etnie Română din Serbia a menționat că, în cadrul discuțiilor va aduce  în 

atenție doua aspecte,  primul legat de existența unui memoriu adus la Cucevo  

(memoriu în care sunt incluse aproximativ 10 asociații) în care se prezintă 

situația actuală din 2010 și până în prezent, iar în cel de-al doilea aspect va 

prezenta situația actuală în Serbia de Răsărit, precum și ce se întâmplă cu 

învățământul în limba română în Serbia Răsărit. 

    Domnul Vlada Savici, reprezentant al Asociației “Renașterea 

Românilor din Serbia”, după cum a precizat domnia sa reprezentând nu doar 

Asociația „Renașterea Românilor din Serbia”, ci și Federația Românilor din 

Serbia care recent a participat la alegeri, în Consiliul Național al Minorităților 

Române.   

    Ceea a ce a mai dorit să precizeze domnia sa a fost că au 

acceptat să spună termenul român. 

          Totodată, a menționat că a îndrăznit să spună că reprezintă și  

URSO, o altă formațiune, ideea fiind de a face o mare unire, în acest context 

precizând că problema cea mai mare este că sunt dezmembrați, urmând a 

discuta despre problema alegerilor. 

    Prezent la ședința Comisiei a fost și domnul Alin Roateș, 

președinte al Asociației “Eudava ” din Drobeta- Turnu-Severin, asumându-și 

rolul de mijlocitor dintre românii din Serbia și Parlamentul României. 

    Dancău Ștefan, vicepreședinte al Asociației “Eudava ” din 

Drobeta- Turnu-Severin, la fel ca și domnul Alin Roateș susțin problemele 

românilor nu numai din Serbia, ci și problemele românilor din celelalte 

comunități. 

    Legat de ceea ce înseamnă învățământ în limba română și de 

școlarizare pentru cei ce vor să studieze în limba română,  domnul președinte 

Constantin Codreanu a adus în atenție că, atunci când delegația Comisiei 

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării s-a întors din vizita de 

lucru efectuată în Serbia, au avut printre propuneri câteva lucruri concrete, 
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unul dintre acesta fiind acordarea de burse în Serbia etnicilor români,  în 

acest context fiind relativ optimist că ar putea face acest lucru începând cu 

anul viitor, dacă se vor identifica fondurile necesare având deja un precedent 

în Ucraina. 

    În același timp, o altă soluție propusă Ministerului Educației 

Naționale a fost trimiterea de profesori care să predea în Serbia, să fie 

oameni care să fie stimulați financiar, inclusiv pentru a merge acolo, să aibă o 

prevedere foarte clară a celor care beneficiază de burse ale statului român, 

prezentându-se ca fiind etnici români și care să aibă un anumit angajament 

față de comunitatea din care face parte, precum și să se întoarcă în 

comunitățile respective pentru a menține stropul de românism în comunitatea 

din care a plecat. 

    Față de cele relatate, domnul președinte Constantin Codreanu a 

dorit să vadă ce soluții văd reprezentanții delegației de români din Serbia pe 

lângă cele expuse de domnia sa, legat de predarea în limba română, de 

dorința copiilor de acolo de a învăța limba română cunoscând cât de complicat 

este. 

    În acest context, domnul Ziva Momirovici, a adus în atenție că,  

din anul 2016, de când în Valea Timocului erau aproximativ 35 de clase de 

limba română, în mod opțional, actualmente au rămas doar 4 clase. 

    În ceea ce privește predarea cursurilor de limbă română, domnia 

sa a adus în atenție faptul că aceste cursuri de limbă română se desfășoară 

seara, între orele 18:00-19:00. 

    Totodată, domnul Ziva Momirovici a precizat că atât timp cât orele 

de limbă română se desfășoară seara sau se predau în mod opțional, iar copiii 

nu au transport până la școală,  este o problemă a statului sârb, a Ministerului 

Educației din Serbia. 

    De asemenea, domnul Ziva Momirovici, a adus în atenție faptul că 

în unele localități nu sunt cadre didactice, în alte localități nu există transport 

pentru copii, iar în alte localități nu sunt bani.               

              Domnia sa a mai adus în atenție că, la Zaječar, statul sârb nu are 

bani să plătească orele de limbă română la liceu, spunând că orele de limbă 

română sunt opționale și ce este opțional plătește Primăria. Dacă merg la 
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Primărie,  Primăria spunând că nu are bani, nu are buget, în acest context, 

domnul Ziva Momirovici aducând în atenție că au fost închise 3 clase la 

Zaječar. 

    Ceea ce a solicitat domnia sa a fost ca o Comisie de la București 

să efectueze o vizită la școli unde se predă limba română. 

    De asemenea, domnul Ziva Momirovici a adus în atenție și faptul 

că într-o altă localitate erau 65 de copiii care învățau limba română, iar anul 

acesta nu mai sunt copiii care să învețe limba română. 

    Având în vedere cele menționate, domnia sa a precizat că în 

memoriu este prezentată situația la zi a problemelor.  

    Domnul Ziva Momirovici, secretar al Asociației Cadrelor Didactice 

de Etnie Română din Serbia a precizat că având și propuneri vor trimite 

memorii la toate instituțiile din Serbia, în limba sârbă, la toate instituțiile pe 

care le cunosc în România, iar anul viitor vor trimite și la Uniunea Europeană. 

    Totodată, domnia sa a mai adus în atenție faptul că organizează 

la Cuci cursuri de limbă română în privat, fără bani, având o profesoară care 

dorește să predea curs de limbă română pentru 20 de copii, precizând că la 

școală se spune că nu sunt copii doritori să învețe limba română, copiii venind 

la cursuri private seara, să învețe limba lor. 

    Domnul Ziva Momirovici a menționat  de asemenea, că sunt 

sate/comune care nu cunosc că au posibilitatea de a învăța limba română. 

    Ceea a ce a solicitat domnia sa a fost ca orele de limbă română să 

se desfășoare în timpul programului, nu după orele de program, la orele 

18:00 -19:00 seara, aducând în același timp în atenție că anul școlar a 

început în luna septembrie, iar cursurile de limbă română nici nu au început. 

    Fată de cele menționate, domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie 

dorea să cunoască dacă este vorba de 35 de clase cu predare în limba 

română, precum și care este numărul de ore în care se predă limba română. 

    Domnul Ziva Momirovici a confirmat numărul claselor în care se 

predă limba română, iar în ceea ce privește numărul de ore, domnia sa a 

precizat că predarea în limba română este de 2 ore, menționând în același 

timp că, în unele locuri, limba română se predă câte 3 ore pe săptămână. 
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    De asemenea, domnia sa a adus în atenție că limba română se 

predă opțional, neavând manuale de limba română și programe școlare. 

    În acest context, domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a 

precizat că este bucuros că delegația română din Serbia a venit pentru a 

împărtăși (nu pentru prima dată) problemele cu care se confruntă în zona în 

care locuiesc. 

    În opinia domniei sale, participarea delegației de români din 

Serbia  este un moment important având în vedere că la ședința Comisiei 

participă și reprezentanți ai Guvernului, Guvern chemat să răspundă tocmai 

problemelor aduse în atenție de domniile lor. 

    Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a adus în atenție că, din 

păcate, rolul Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 

este limitat, membrii Comisiei putând veni și adopta prevederi legale care să 

ajute Guvernul în efortul de a sprijini comunitățile românești nu numai din 

Serbia, ci de oriunde s-ar afla ele. 

    De asemenea, domnia sa a mai adus în atenție faptul că, din 

punctul acesta de vedere în Comisie s-a avut un consens pe această temă și 

de fiecare dată când Comisia pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării a avut o propunere legislativă care să vină în sprijinul 

Guvernului și în sprijinul comunităților de români a fost de acord și a făcut ca 

acea propunere să meargă mai departe. 

    De aceea, domnul secretar Sebastian-Valentin Radu  a considerat 

că este important ca membrii delegației de români din Serbia să intre în 

dialog direct cu reprezentanții Guvernului prezenți la ședință pentru a întreba 

în mod direct asupra problemelor ridicate, reprezentanții Guvernului posibil 

comunicând ce măsuri au întreprins până acum, ce intenționează să facă, 

cum pot veni în sprijinul dânșilor, sau poate domniile lor să sugereze acei pași 

care ar duce la o implicare mai mare a Guvernului României în zonele 

respective. 

    Revenind  la subiectul manualelor școlare și a programelor 

școlare, domnia sa a precizat că i-ar plăcea să fie o discuție interactivă în care 

delegația de români din Serbia să ridice probleme și Ministerele să răspundă, 

iar în măsura în care Comisia ar putea ajuta cu ceva, cu siguranță o va face. 
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    În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a adus 

în atenție faptul că săptămâna trecută,  membrii Comisiei pentru comunitățile 

de români din afara granițelor țării au dat vot pe o inițiativă legislativă care 

prevede facilitarea accesului pe piața forței de muncă pentru etnicii români 

din state cu mari comunități de români, inclusiv din Serbia, invitând membrii 

delegație române din Serbia să poarte un dialog cu reprezentanții Guvernului, 

prezenți la ședința Comisiei.  

    Domnul Eugen-Tiberiu Popescu, director general al Institutului 

Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni a dorit să anunțe 

numărul de copii înscriși la cursurile opționale de limba română.  

    Astfel, domnia sa a adus în atenție că la Prestovați sunt 10 copii 

înscriși, la Podgorați sunt 28 de copii înscriși, la Metovnița sunt 14 copii 

înscriși, la Bor sunt 15 copii înscriși, la Zaječar sunt 19 copii înscriși, iar la 

Bogovina sunt 4 copii înscriși. 

    Făcând un total al copiilor înscriși la cursurile opționale de limbă 

română, domnul director general Eugen-Tiberiu Popescu a menționat că sunt 

sub 100, copiii fiind foarte puțin, precizând în același timp că de toți aceștia 

se ocupă o singură învățătoare,  care, din păcate, nu poate ajunge la toate 

orele. 

    În privința orelor de desfășurare a cursurilor opționale de limba 

română de la Zaječar, domnul director general Eugen Tiberiu Popescu a adus 

în atenție faptul că acestea se desfășoară intre orele 18:00 – 21:00. 

    O altă problemă adusă în atenție de domnia sa a fost lipsa 

cadrelor didactice de limbă română, menționând în același timp că o vină o 

poartă comunitatea românească de acolo pentru că,  la bursele acordate de 

statul român se optează pentru medicină, inginerie, medicină veterinară, dar 

niciodată pentru filologie sau limba română. 

    Domnul Eugen Popescu a adus în atenție că acest lucru se 

întâmplă de 18 ani, precizând că s-a insistat ca să vină propuneri către 

Ministerul Educației, la ora actuală având doar 2 absolvenți de limbă română. 

    În opinia domniei sale, problema este acolo și în comunitate, 

trebuind să aleagă 10 copii în fiecare an care să facă filologia. 
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    Domnul director general Eugen Popescu a precizat că se cunoaște 

că nu sunt profesori de limbă română acolo, dar, evident, până se vor școli 

acești copii, România să poată pune la dispoziție niște profesori, să plătească 

chiriile, salariile profesorilor de limbă română care să fie acceptați de  

Ministerul Educației de la Belgrad. 

    În acest context, domnul Ziva Momirovici a adus în atenție că,  

din anul 2014 s-au făcut promisiuni din partea premierilor cu privire la 

trimiterea profesorilor de limbă română, dar din păcate nu s-a concretizat 

nimic până în prezent.  

    Domnul deputat Nicolae Georgescu înainte de a propune soluții, a 

dorit să facă câteva remarci. 

    În opinia domniei sale este clar că situația este extrem de grea, 

cu atât mai mult cu cât limba română nu este asociată ca limbă maternă, ci 

ca materie opțională, considerând că, problemele majore se învârt în jurul 

acestor idei. 

    Legat de ideea de manual școlar, de faptul că efectiv nu există 

suportul după care un cadru didactic să poată desfășura ora de limbă română,  

domnul deputat Nicolae Georgescu a precizat că nu se poate face mai mult la 

nivel declarativ, dar se pot face propuneri pe care membrii Comisiei să le 

adreseze Ministerului Educației Naționale și Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni.  

    De asemenea, domnia sa a adus în atenție că există o editură de 

stat care poate să editeze manualele și având în vedere că sunt destinate 

pentru copiii cărora se adresează, în opinia domnului Nicolae Georgescu 

efortul financiar nu ar fi unul foarte mare. 

    Legat de numărul de clase, domnia sa a precizat că o să încerce 

să fie cât mai obiectiv, în sensul că și în țară situația organizării claselor nu 

este una tocmai mulțumitoare pentru școlari de multe ori, fiind un număr  

minim acceptat ca o clasă să fie funcțională. 

    Domnul deputat Nicolae Georgescu a mai precizat că, este 

convins că și în Serbia, principiul finanțării este unul real și nu poți depăși 

această barieră, în acest context, domnia sa considerând că, soluția spusă să 
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se constituie clase  și grupe indiferent de numărul de elevi nu se va putea 

face pentru că oricum ar fi o clasă cu 1-2 elevi nu este funcțională. 

    De asemenea, domnia sa consideră că ținta lor ar trebui să fie 

aceea de a include limba română în curriculă și de a o scoate din zona de 

studiu opțional, eventual, iar în clasele în care sunt un număr minim de elevi 

să se introducă ca obligativitate limba maternă, în speță limba română, în 

opinia domniei sale aceasta ar fi o parte a soluției. 

    În ceea ce privește Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, 

domnul deputat Nicolae Georgescu a precizat că, acesta ar trebui să facă pași 

concreți, să preia toate mesajele delegației române din Serbia și problemele 

întâmpinate în acea zonă, să se întâlnească cu membrii Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării, să se facă o declarație 

comună și lucruri care să depășească limita formalismului și să treacă la 

ajutorul concret. 

    În ceea a ce privește aducerea de cadre didactice din România, 

domnul deputat Nicolae Georgescu a precizat că nu știe în ce măsură soluția 

este viabilă.  

    În opinia domniei sale, mai degrabă un program în care profesorii 

români din spațiul respectiv să fie formați, eventual dacă au o altă 

specializare, să facă o conversie cu sprijinul Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni (MpRP) sau Ministerului Educației Naționale (MEN) și astfel să 

aibă certificarea să predea pe lângă celelalte calificări pe care le au, și în 

limba română, considerând că ținta de a aduce profesori din țară nu este una 

realistă. 

     De asemenea, domnia sa consideră că modalitatea conversiei 

profesionale este la îndemână, mai realistă și poate fi o soluție, să existe o 

statistică a profesorilor care pot fi ținta unor conversii profesionale și automat 

să predea limba română. 

    În acest context, domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a 

propus includerea limbii române ca limbă de studiu în curricula școlară, în 

zonele în care există comunități de români. 

    Ceea a ce a dorit să cunoască domnia sa a fost legat de 

demersurile întreprinse de MpRP, precum și concluzia la care s-a ajuns în 
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momentul de față  în negocierile cu statul sârb pe această temă,  pentru că, 

în opinia domniei sale,  totul se reduce la negocierea dintre Guvernul 

României și Guvernul Sârb.  

    Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a precizat că vede problema 

pe trei părți, Guvernul României, Guvernul Sârb și comunitatea din zonă. 

    În opinia domniei sale se observă ca și până acum că, românii 

indiferent de unde sunt ei (comunități istorice, diaspora economică) nu se 

simt protejați de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). 

    Totodată, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a precizat că se 

cunoaște că  acum,  atenția Uniunii Europene (UE) este îndreptată spre 

Balcani, precum și pe faptul că România va prelua președinția rotativă a 

Consiliului UE. De aceea domnia sa insistă că problema este la MAE, la 

Guvernul României. 

    În acest context, domnul Pietro Pavoni, ministru consilier în cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe a adus în atenție de existența Comisiei 

interguvernamentale România-Serbia pentru protecția minorităților naționale. 

    Domnia sa a mai menționat că, în ultima întâlnire a Comisiei 

interguvernamentale care a avut loc pe 18 septembrie a.c. la Belgrad, partea 

română a fost reprezentată de co-președintele acestei Comisii, domnul 

secretar de stat George Ciamba. 

    Totodată, domnul Pietro Pavoni a adus în atenție faptul că, în 

cadrul întâlnirii s-a exprimat ferm preocuparea părții române cu privire la 

protejarea drepturilor minorităților române din Serbia, stabilindu-se 

următoarea întâlnire a secretariatelor, cât mai repede posibil pentru a discuta 

măsuri ferme și concrete.  

    În acest context, domnia sa a informat că, această întâlnire nu         

s-a materializat pentru că, partea sârbă nu și-a stabilit secretariatul.  

    La întrebarea legată de ce are de gând să facă România în 

vederea procesului de aderare, domnul Pietro Pavoni a menționată că, 

protocolul semnat în 2012 între România și Serbia prevede o conexiune între 

aderarea Serbiei și protejarea minorităților etnice din Serbia conform 

criteriilor politice de aderare stabilite la Copenhaga. 
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    Domnia sa a mai precizat că, au mai fost cazuri, în acest context 

aducând în atenție tratatul cu Canada, prin care România și-a exprimat ferm 

poziția și într-un termen de zile a obținut ridicarea vizelor, menționând în 

același timp că, este foarte posibil și foarte probabil ca România să aibă o 

poziție fermă și în această situație. 

    Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a insistat ca MAE să aibă o 

poziție fermă.  

    Domnul Pietro Pavoni a asigurat că MAE are o poziție fermă în 

limite diplomatice, considerând că, componența diplomatică a Parlamentului 

este importantă pentru că Parlamentul are avantajul de a putea adopta  

poziții mai ferme, mai explicite față de MAE.  

    În opinia domniei sale diplomația parlamentară este foarte 

importantă. 

    Doamna Camelia Ciurescu, consilier în cadrul Ministerului 

Educației Naționale (MEN) a precizat că MEN are un mesaj de sprijin, 

menționând în același timp că, atunci când spune sprijin se alătură de fapt 

întregului demers al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MpRP) și 

Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni (IEH) pe care 

îl acordă etnicilor români. 

    În acest context, domnia sa a precizat că, ceea a ce face MEN și 

are prerogative, este de a-i sprijini pe etnicii români care vin la studii în 

România. 

    În ceea ce privește inițiativa de a sprijini românii din Serbia, 

doamna Camelia Ciurescu a precizat că inițiativa se alătură de fapt efortului 

MpRP pe care îl face acolo, la nivelul comunității. 

     Referitor MEN, doamna Camelia Ciurescu a precizat că, în ultimii 

2 ani, tocmai pentru a veni în sprijinul ofertei de formare a cadrelor didactice, 

inclusiv oferta de locuri de burse de studii, s-a acordat pentru un număr 

nelimitat de opțiuni. 

    După cum a mai precizat domnia sa, dacă până acum candidații 

aveau posibilitatea să opteze pentru 3 instituții de învățământ superior, 

pentru 3 specializări, în ultimii 2 ani și în special în ultimul an au avut de 

aplicat la un număr nelimitat de specializări în funcție de locurile oferite. 
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    Totodată, doamna Camelia Ciurescu a adus în atenție faptul că au 

existat redistribuiri de locuri acolo unde au fost candidați peste numărul inițial 

aprobat pentru a veni în sprijinul lor. 

    De asemenea, domnia sa a mai adus în atenție faptul că sunt 

preocupați să vadă și etnici care vor să vină pe specializări precum filologia 

sau pe alte domenii cu care confruntă comunitatea. 

    Doamna Camelia Ciurescu a menționat că sunt deschiși să îi 

susțină și îi așteaptă.  

    Mai mult decât atât, în ceea ce privește problematica manualelor 

școlare, domnia sa a menționat că îi este cunoscută această problemă, 

consemnând toate aspectele care derivă din lipsa acestor manuale, folosind 

prilejul pentru a informa că pe site-ul MEN există o platformă on-line unde 

sunt și manuale digitale în format electronic, putând fi eventual accesate ca 

instrument de lucru, ca și auxiliar, aceste manuale trebuind fi adaptate la 

nivelul claselor sau ca sprijin îndrumător. 

    Totodată, doamna Camelia Ciurescu a asigurat că MEN va 

conlucra cu MpRP pentru a sprijinii românii din Serbia, menționând că îi 

așteaptă la studii pe domenii de interes. 

    În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a 

subliniat pentru a se asigura de certitudinea celor precizate de doamna 

Camelia Ciurescu asupra existenței manualelor digitale pe site-ul MEN. 

    Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a dorit să cunoască care 

este blocajul Comisiei mixte interguvernamentale România-Serbia. 

    În acest context, domnul Pietro Pavoni a precizat că la București 

urma să aibă loc întâlnirea Comisiei mixte interguvernamentale la nivel de 

secretariat pentru a găsi soluții concrete care să fie propuse pentru următorul 

protocol. 

    Totodată, domnia sa a precizat că Serbia nu a numit un 

secretariat, confirmând în același timp și existența unui co-președinte al 

Comisiei mixte interguvernamentale. 

    Diplomația parlamentară a fost un alt subiect adus în atenție de 

către domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie. 
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    Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a mai adus în atenție un  

demers concret care se poate face și pe care l-a făcut. 

    În acest context, domnia sa a informat asupra întâlnirii care a 

avut loc între membrii Comisiei pentru politică externă din Camera Deputaților 

și membrii Comisiei pentru politică externă din Parlamentul Croat. 

    Membru al Comisiei pentru politică externă,  domnul deputat 

Matei-Adrian Dobrovie a ridicat concret această problemă într-o discuție cu 

delegația Comisiei de politică externă din Parlamentul Croat, problemă  pe 

care o au cu minoritatea croată din Serbia,  îndemnând să acționeze 

împreună pentru a insista ca în procesul de branch-marketing  pe cap. 23 -24 

privind aderarea Serbiei referitor la drepturile fundamentale, la justiție, etc., 

ca aceste probleme privind respectarea drepturilor minorităților românești din 

Serbia și Croația să fie ridicate împreună, într-un mod conjugat. 

    Solicitarea domnului deputat Matei-Adrian Dobrovie a fost de a 

transmite mesajul Ministerului Afacerilor Externe, respectiv domnului ministru 

Teodor-Viorel Meleșcanu ca susținerea să nu vină doar concertată pe 

dimensiunea parlamentară, ci să fie susținută și de către MAE. 

    În acest context, domnul deputat Matei Adrian Dobrovie a adus în 

atenție faptul că acest demers l-a făcut la nivelul Comisiei pentru politică 

externă și colegii croați din Comisia pentru politică externă, care au fost de 

acord că acest demers este util. 

    Domnul Pietro Pavoni a precizat că știa de acest demers, știa de 

asemenea de întâlnirea Comisiei pentru politică externă cu partea croată, 

menționând că este unul dintre demersurile concrete și pozitive pe lângă 

dimensiunea guvernamentală, pentru că, fiecare dintre țări, România sau 

Croația pot ridica acest subiect. 

    În acest context, domnul deputat Dumitru Lupescu a adresat 

rugămintea către MAE ca documentele Comisiei mixte interguvernamentale 

România-Serbia să fie puse la dispoziția Comisiei pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării până la următoarea ședință, iar către 

Ministerul Educației Naționale de a ne transmite un termen limită pentru 

primirea manualelor în Serbia. 
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    Domnul Alin Roates, președintele Asociației „Eudava” a ridicat 

problema acordării cetățeniei române. 

    O altă problemă ridicată de domnia sa a fost cu privire la 

anchetele pentru copii care să se facă cu asociații din România.  

    De asemenea, domnul Alin Roates a menționat că, dacă nu există 

posibilitatea de a se face clase de limbă română, atunci să se deschidă centre 

culturale. 

    În acest context, domnia sa a adus în atenție că,  domnul Ivan 

Vrzogil dorește să pună la dispoziție un teren, dar din păcate fondurile IPA vor 

ca 20% din sumă să fie pusă de Asociație, menționând că în Serbia banii nu 

există. 

    Referitor la centrele culturale, domnia sa a sugerat ca aceste 

centre culturale să se deschidă prin absorbție de fonduri europene. 

    Totodată, domnul Alin Roates a adus în atenție faptul că în 

Drobeta-Turnu-Severin sunt profesori care vor să vină voluntari în Serbia ca 

să predea. 

    Propunerea domniei sale fiind ca studenții de la filologie să vină și 

să predea în Serbia, alături de profesori din Serbia, învățând alături de ei și 

care să predea limba română. 

    Domnul Ziva Momirovici a adus în atenție faptul că,  atunci când 

s-a aflat că există 1700 de copii doritori să învețe limba română  a apărut o 

lege care permite predarea dacă ai studii superioare. 

    Conform acestei legi, învățătorul neavând studii superioare,  nu i 

se mai permite să  mai predea. 

    Ceea ce a solicitat domnul Ziva Momirovici a fost de a se reveni la 

vechea lege, astfel încât să se permită predarea limbii române și celor care nu 

au studii superioare. 

    În ceea ce privește metodologia, domnul Ziva Momirovici dorea să 

cunoască de ce s-a schimbat metodologia de înscriere a studenților din Timoc. 

    Doamna Camelia Ciurescu a precizat că a consemnat aspectele 

legate de metodologie, subliniind că această metodologie a venit din nevoia 

de formare, de a răspunde cerințelor numeroase a candidaților românilor de 

pretutindeni, pentru a avea varii opțiuni de a candida. 
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    Domnia sa a mai adus în atenție și faptul că cele 3 opțiuni nu erau 

suficiente și rămâneau multe locuri neocupate, pentru că, optând pe 3 

opțiuni, primordial pe medicină, erau alte specializări care rămâneau 

neocupate și ca atare a venit această posibilitate de a veni în sprijinul lor. 

    Totodată, doamna Camelia Ciurescu a precizat că, mai mult decât 

atât, admiterea la studii universitare în România se realizează de către 

universități, în baza autonomiei universitare care este garantată prin 

Constituția României și,  în consecință, procesul de admitere se realizează  de 

către universități în baza unor criterii de admitere. 

     Domnia sa a mai adus în atenție că, după cum se va observa, în 

metodologie criteriile sunt aceleași pe care le prezenta și Comisia la fața 

locului, la care a făcut referire, având între actele justificative și dovada de 

origine română. Ca atare, la dosarul candidatului s-a aflat dovada de origine 

română. 

    Doamna Camelia Ciurescu a mai precizat că, dovada de origine 

română, conform reglementărilor în vigoare,  se emite de către misiunea 

română de acolo, de către consulat sau de către MpRP. 

    Domnul Veaceslav Șaramet, secretar de stat în cadrul Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni a precizat că, atunci când se vorbește despre 

toate aceste problematici care țin cumva de MAE, de MEN, dar și într-o 

oarecare măsură de MpRP, ce ține de activitatea MpRP din ultimul timp, se 

cunoaște că MpRP a încercat să fie destul de activ în a-i sprijini pe etnicii 

români din Serbia, fie că vorbește de activitatea principală a MpRP, aceea de 

finanțare a asociațiilor românilor de pretutindeni, fie că vorbește de 

comunități istorice sau diaspora de mobilitate. 

    Uitându-se pe un raport, domnia sa a adus în atenție faptul că 

anul acesta, MpRP a finanțat asociații în sumă de aproximativ 300.000 lei, 

inclusiv Asociația „Renașterea Românilor din Serbia”, în opinia domniei sale 

fiind un lucru bun care se întâmplă și se poate. 

    În acest context, domnul secretar de stat Veaceslav Șaramet a 

precizat că se va lupta și anul viitor pentru mărirea bugetului MpRP, solicitând 

în același timp sprijinul membrilor Comisiei pentru comunitățile de români din 

afara granițelor țării pentru mărirea acestui buget.  
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    Totodată, domnia sa a mai precizat că este foarte important ca și 

asociațiile românilor de pretutindeni, indiferent că este Serbia, Ucraina, 

Albania, Republica Moldova, Spania, Italia etc., să depună proiecte în direcția 

în care este nevoie. 

    De asemenea, domnul secretar de stat Veaceslav Șaramet a 

încurajat pentru depuneri de proiecte  pe diferite domenii, fie că este nevoie 

de cursuri de limbă română sau de profesori de limbă română care să vină din 

Drobeta-Turnu-Severin. 

    Domnia sa a mai adus în atenție că, anul viitor dorește cu sprijinul 

MEN, să organizeze cursuri cum a făcut și pentru profesorii din Ucraina, în 

acest context informând că,  anul acesta, au existat profesori care au venit 

din Ucraina, fiindu-le  decontat transportul, cazarea și oferindu-le burse. 

    Referitor la Centrele Culturale, domnul secretar de stat Veaceslav 

Șaramet a adus în atenție că în programul actualei majorități au și un centru 

de informare care vor să îl deschidă în Serbia, pe modelul celor care au fost 

deschise până acum la Comrat, Bălți, Ismail și anul acesta în Ucraina. 

    Domnia sa a mai adus în atenție că Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni (MpRP) își dorește să deschidă și un Centru Cultural în Serbia 

anul viitor, menționând că sunt mulți pași de parcurs, pașii deja fiind începuți. 

    Totodată,  domnul secretar de stat Veaceslav Șaramet, a precizat 

că acest Centru Cultural care se va deschide anul viitor în Serbia, va putea fi 

folosit și pentru cursuri de limbă română, pentru profesorii care vin din 

România în Serbia și pentru multe alte direcții.  

    În ceea ce privește profesorii voluntari, domnia sa a menționat că 

se bucură că există deschidere din partea studenților și voluntarilor care vor 

să meargă în Serbia, precizând că pentru a merge în Serbia se poate depune 

un proiect la MpRP. 

    În acest context, domnul secretar de stat Veaceslav Șaramet a 

adus în atenție că a făcut 6 ani de voluntariat în timpul facultății.  

    În ceea ce privește metodologia, domnia sa a mai adus în atenție 

că dorește să facă o completare la ceea a ce a precizat reprezentantul MEN, 

pentru că și domnia sa a fost etnic român care a beneficiat de burse de studiu 

în România. 
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    În opinia domnului secretar de stat Veaceslav Șaramet 

schimbarea metodologiei acum 2 ani de zile este un lucru bun, în momentul 

fiind ca și pentru studenții români. 

    Astfel, domnia sa a precizat că studenții români plătesc taxă 

pentru înscrierea dosarului, MpRP luptându-se ca etnicii români să nu 

plătească. 

    Ceea a ce a dorit să aducă în atenție domnul secretar de stat 

Veaceslav Șaramet a fost că, ar fi bine ca MpRP și Comisia pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării atunci când efectuează vizite 

de lucru în afara granițelor, să încurajeze depunerea de dosare și la filologie, 

în acest context menționând că, de foarte mulți ani există o nevoie stringentă 

de cadre didactice care să învețe copii etnici români limba română, un lucru 

de bază. 

    În ceea ce privește Comisia mixtă interguvernamentală România-

Serbia, domnul secretar de stat Veaceslav Șaramet a dorit să sublinieze că 

România a fost întotdeauna deschisă și foarte implicată în tot acest proces, cu 

toate dead-line-urile și termenele respectate. 

    Totodată domnia sa a solicitat în scris delegație române din Serbia  

de a prezenta o situație punctuală MAE și MpRP (situația de anul trecut, unde 

este nevoie de manuale) pentru a discuta cu Comisia mixtă 

interguvernamentală. 

    Ce ține de bursele acordate etnicilor români din Ucraina, domnul 

secretar de stat Veaceslav Șaramet a adus în atenție că a reușit în premieră, 

în istoria modernă a României, să acorde burse nu numai în țară dar și în 

afara României. 

    În acest context, domnia sa a mai adus în atenție sprijinul acordat 

de membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării 

din Camera Deputaților și de membrii Comisiei pentru comunitățile de români 

din străinătate din Senat,  precizând că, în momentul de față sunt 

aproximativ 1500 de burse acordate. 

    Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că se bucură 

să vadă o notă mai optimistă din partea Ministerului pentru Românii de 
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Pretutindeni, încurajând delegația românilor din Serbia să meargă la minister 

și să vorbească cu doamna ministru Natalia-Elena Intotero. 

     Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a dorit să precizeze că se 

bucură că MpRP a făcut pași în a ajutora și facilita rezolvarea problemelor 

românilor de pretutindeni.  

    Totodată, domnia sa a confirmat nevoia de fonduri, informând în 

același timp că, împreună cu domnul președinte Constantin Codreanu au 

cerut nu numai suplimentarea bugetului MpRP, cât și suplimentarea 

atribuțiilor necesare în rezolvarea anumitor probleme, atribuții care se 

regăsesc la MAE, bucurându-se că domnul secretar de stat Veaceslav Șaramet 

a reamintit că în programul de guvernare a majorității vor să rezolve această 

problemă, iar prin persoana desemnată să ia o poziție fermă în respectarea 

drepturilor minorităților.  

      În acest context, domnul secretar de stat Veaceslav Șaramet a 

adus în atenție că acest lucru nu ar fi fost posibil fără susținerea fermă pe 

care a acordat-o doamna ministru Natalia-Elena Intotero, care se luptă când 

vine vorba de comunități istorice. 

    De asemenea, domnia sa a subliniat si rolul important pe care l-a 

avut domnul ministru Teodor-Viorel Meleșcanu prin prisma filtrului diplomatic 

pe care îl are și rolul foarte important în minister, care a fost acolo, alături de 

reprezentanții Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. 

    În scurta intervenție, domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel 

Popescu a adus în atenție că nu este prima discuție care a avut-o cu etnici 

români din Serbia, cunoscând profesori români chiar din Timișoara care 

predau limba română în Serbia, iar multe dintre problemele aduse în atenție 

în cadrul ședinței le cunoșteau și le cunosc din prisma profesorilor români. 

    După cum a precizat domnia sa, ceea a ce ar trebui să știe 

membrii delegației românânilor din Serbia este că au tot sprijinul membrilor 

Comisiei și că mulți din membrii Comisiei vin din rândul românilor din 

străinătate. 

    Că se vorbește de diaspora economică sau comunități istorice, 

domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a menționat că membrii au 
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experiența străinătății, știu, înțeleg și au simțit problemele cu care se 

confruntă comunitățile românești. 

    Totodată domnia sa a încurajat membrii delegației românilor din 

Serbia să transmită problemele cu care se confruntă instituțiilor abilitate, 

precizând că există factori de decizie la ședința Comisiei, în Parlament , în 

executiv. 

    Domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a adresat de 

asemenea rugămintea ca toate problemele aduse în atenție în cadrul ședinței 

Comisiei să fie transmise domnului Veaceslav Șaramet – secretar de stat în 

cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, doamnei Camelia 

Ciurescu-consilier în cadrul Ministerului Educației Naționale, precum și 

membrilor Comisiei. 

    Ca și români din străinătate, domnia sa a mai propus să existe 

răbdare , menționând că, pentru orice construcție pe termen lung trebuie să 

existe răbdare pentru a putea fi dusă până la capăt. 

    De asemenea, domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a 

precizat că dumnealui cunoaște că mulți din membrii delegației române din 

Serbia se dedică în comunitate de ani de zile, poate de zeci de ani, dar 

trebuie să înțeleagă că această schimbare de optică de multe ori (că se 

vorbește de schimbarea metodologiei la MEN, pentru acordare de burse în 

România, le vedem benefice după o anumită perioadă de timp) necesită timp, 

trebuie răbdare pentru ca toate aceste lucruri să poată fi observate atât la noi 

în țară cât și în comunitățile istorice. 

    Totodată domnia sa a reafirmat sprijinul membrilor Comisiei în 

calitate de parlamentari, existând  o dimensiune pe care trebuie să o discute 

împreună cu toți colegii. 

    În ceea ce privește diplomația parlamentară, domnul 

vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a precizat că aceasta va juca cu 

siguranță un rol foarte important în modul în care Serbia tratează dreptul 

minorităților la modul general, în special etnicii români. 

    În acest context, domnia sa a menționat că domnul secretar de 

stat Veaceslav Șaramet a punctat foarte bine faptul că trebuie să plece cu 

gândul că, în calitate de parlamentari se pot folosi de această oportunitate,  
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să poarte discuții cu diverse Comisii din Parlamentul Sârb, să aducă la 

cunoștință problemele, să știe că ne interesează etnicii români din Serbia, dar 

trebuie avut în vedere că diplomația are limitele ei. 

    În încheierea scurtei intervenții, domnul vicepreședinte Nicolae-

Daniel Popescu a adresat rugămintea în calitate de român care a trăit în 

diaspora peste 11 ani de zile ca să se acționeze pe toate palierele. 

    Domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a dorit încheierea 

discuției într-o notă optimistă. 

    Domnia sa a considerat că membrii Comisiei ar trebui să aibă o 

declarație politică prin care să solicite Guvernului de a întreprinde toate 

demersurile necesare și posibile pentru a face câțiva pași mici dar preciși. 

    Ca primi pași menționați de domnul secretar Sebastian-Valentin 

au fost ca în regiunea în care membrii delegației române din Serbia locuiesc 

ca și în Voivodina, limba română ar trebui să reprezinte obligatoriu obiect de 

studiu pentru cei care doresc să facă acest lucru, iar orele de limbă română să 

nu aibă loc după-amiaza în afara școlii. 

    În privința manualelor școlare, domnia sa se gândește dacă există 

o posibilitate ca membrii Comisiei să sponsorizeze achiziția de manuale 

școlare, domnia sa arătându-și disponibilitatea. 

    Participarea comunității române din Serbia la alegerile care au 

avut loc recent, precum și relația pe care o are comunitatea română din 

Serbia cu Ambasada au fost printre întrebările adresate de către domnul 

președinte Constantin Codreanu, membrilor delegației românilor din Serbia. 

    Referitor la participarea comunității române din Serbia la alegerile 

care au avut loc recent, în condițiile în care a văzut și rezultate pozitive (lucru 

care l-a bucurat) obținute de comunitatea românilor din Serbia, domnul 

președinte Constantin Codreanu dorea să cunoască cum comentează membrii 

delegației românilor din Serbia acest aspect. 

    În ceea ce privește relația pe care o au membrii delegației 

românilor din Serbia cu Ambasada României la Belgrad, ambasada fiind 

primul exponent al statului român cu care vin în contact, domnul președinte 

Constantin Codreanu dorea să cunoască care este activitatea Ambasadei 

României la Belgrad din punctul de vedere al domniilor lor.  
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    Cu privire la alegerile care au avut loc recent în Serbia, domnul 

Vlada Savici, reprezentantul  Asociației “Renașterea Românilor din Serbia”,  a 

adus în atenție faptul că au intrat în campanie fără bani, fără oameni care 

puteau controla derularea alegerilor, fiind opriți, frânați din mai multe puncte 

de vedere, timp foarte scurt, iar surse de loc. 

    Totodată, a precizat că au făcut un efort foarte mare, nu au 

dormit, au mers mii de km și au încercat să promoveze ideea că trebuie să 

aibă grădinița lor, școala lor și universități în limba română. 

    De asemenea, au fost adus în atenție faptul că au întâmpinat 

obstacole și din partea statului sârb dar și din partea românilor care lucrează 

la stat și care practic depind de statul sârb și de care le este teamă. 

    În privința voturilor obținute la alegeri, a mai adus în atenție că 

au obținut 163 de voturi, din punctul domnului Vlada Savici de vedere fiind un 

rezultat foarte bun, dar după cum a precizat se putea și mai bine.  

    De asemenea, în opinia domniei sale ar trebui ca să pregătească 

un proiect pentru înscrierea valahilor în Consiliul Național Român, proiect care 

în opinia domnului Vlada Savici ar fi posibil cu toate obstacolele, acționat în 

toate domeniile cu învățământ, cu biserică și centre culturale, cu Camere de 

Comerț. 

    În ceea ce privește relația cu Ambasada României la Belgrad nu 

sunt mulțumiți de sprijinul acordat de reprezentanții Ambasadei.  Dacă în 

trecut, fostul ambasador se implica, existau întrevederi cu membrii 

comunității române, se efectuau vizite în comunitate, actualmente, noul 

ambasador nu a efectuat vizite în comunitate și nu se implică. 

    În ceea ce privește activitatea domnului Marius Oliver Dilof, 

consul  al Consulatului României la Zaječar sunt foarte mulțumiți, existând 

implicare si susținere.     

    În încheierea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a 

precizat că nu a uitat de abordarea subiectului legat de redobândirea 

cetățeniei române, aducând în atenție că au existat și există inițiative în 

circuitul legislativ legat de redobândirea cetățeniei române, considerând că 

este o problemă pe care România ar trebui să o rezolve în mod pozitiv, ținând 

cont de problema demografică pe care o are în acest moment. 
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    De asemenea, domnia sa a precizat că așteaptă memoriul 

membrilor delegației românilor din Serbia pentru a-l transmite membrilor 

Comisiei, precum și membrilor Guvernului prezenți la lucrările Comisiei. 
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