
   
 

 ÎNTREBARE 

 

Către: Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu 

De la:  Deputat Emanuel Ungureanu 

 

Obiectul întrebării: Urgent! Profesorii de limba română din Diaspora sunt umiliți îngrozitor de statul 

român. 

 

Stimate domnule ministru al Educației,  

 

Aș dori să vă atrag atenția asupra problemelor extrem de grave și umilitoare cu care se confruntă profesorii 

de Limbă, Cultură și Civilizație Românească din țările unde s-au implementat programe de învățare a limbii 

române. Este vorba despre comunitățile de români din: Spania, Italia, Belgia, Franța, Portugalia și Irlanda. 

 

Profesorii români care predau limba română în Diaspora din anul 2007 au solicitat de nenumărate ori un 

tratament corect din partea Ministerul Educației din România. Au primit promisiuni deșarte. Aceștia au cerut 

mai multor miniștri ai Educației rezolvarea următoarelor probleme:  

 

1. Introducerea unei noi specializări: PROFESOR PENTRU PREDAREA LIMBII, CULTURII ȘI 

CIVILIZAȚIEI ROMÂNEȘTI ÎN AFARA GRANIȚELOR ȚĂRII.       

2. Găsirea unei soluții pentru ca profesorii LCCR să beneficieze de un Statut profesional inclus în 

metodologie și a unui contract de muncă.         

3. Schimbarea contractului de colaborare în contract de muncă. 

4. Recunoașterea vechimii în învățământ. 

5. Modificarea Metodologiei Proiectului LCCR privind următoarele aspecte: 

a. Numărul de copii pentru constituirea grupelor de elevi; 

b. Revizuirea programei cursului în conformitate cu exigențele și realitățile specifice 

grupului țintă din țările partenere (copii cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani).  
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6. Posibilitatea predării online pentru elevii care locuiesc la distanțe mari si care doresc să se înscrie la 

curs. 

7. Rezolvarea situației fiscale a acestor profesori care au rezidență în Diaspora și totuși sunt somați să 

plătească și în România asigurări de sănătate cu toate că nu locuiesc în România, deci nu beneficiază 

de serviciile sistemului sanitar românesc. 

 

 

 

Vă mulțumesc, 

 

Emanuel Ungureanu, deputat        

 

Membru al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților  

 




