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PROCES-VERBAL
al lucrărilor Comisiei pentru comunităţile de români din afara
graniţelor ţării din zilele de 16 şi 17 mai 2017
şi a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre
Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova
din ziua de 16 mai 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi Comisia comună pentru integrare europeană dintre
Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova
şi-au desfăşurat lucrările în ziua de
16 mai 2017

La lucrările Comisiei pentru comunităţile de români din
afara graniţelor ţării din ziua de 16 mai 2017 au participat 13
deputaţi din totalul de 15 membri:
Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie
(USR)

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

Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte, Tudor Rareş Pop (USR) – secretar,
Sebastian Valentin Nicolae Radu (PSD) – secretar, Anton Anton (ALDE),
Doru Petrişor Coliu (PMP), Costel Lupaşcu (PSD), Gheorghe-Eugen
Nicolăescu (PNL), Radu-Adrian Pau (PSD), Vasile Alin Văcaru (PSD) şi
Alexandru Mihai Voicu (PNL).
Au absentat:
Angelica Fădor (PNL) şi Marilen-Gabriel Pirtea (PNL).
La lucrările Comisiei comune pentru integrare europeană
dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova
din ziua de 16 mai 2017 au participat 5 deputaţi din totalul de 10
membri:
Bogdan-Ionel Rodeanu (deputat USR) – preşedinte, MariusConstantin Budăi (deputat PSD), Andrei Daniel Gheorghe (deputat PNL),
Silviu Nicu Macovei (deputat PSD), şi Eugen Tomac (deputat PMP).
Au absentat:
Ion

Hadârcă

(senator

ALDE),

KulcsÁr-

Tereza

Józef-György

(deputat UDMR), Dan Manoliu (senator PSD), Ioan Irinel Stativă
(deputat PSD) şi Costel Şoptică (senator PNL)
A participat în calitate de invitat din partea Ministerului
Educaţiei Naţionale, domnul secretar de stat Liviu Gabriel Ispas.

Marţi, 16 mai 2017
Şedinţa Comisiei din data de 16 mai a.c. a fost condusă de către
domnul deputat Constantin Codreanu, preşedinte al Comisiei pentru
comunităţile de români din afara graniţelor ţării, având ca subiect
principal pe ordinea de zi, discuţii cu privire la Metodologia de
şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018.
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şia desfăşurat lucrările în
integrare

europeană

şedinţă comună cu Comisia comună pentru

dintre

Parlamentul

României

și

Parlamentul

Republicii Moldova.
În cadrul discuţiilor au fost aduse lămuriri cu privire la forma finală
a

Metodologiei

de

şcolarizare

a

românilor

de

pretutindeni

în

învăţământul superior de stat şi particular acreditat în România, precum
şi lămuriri cu privire la programele de studii acreditate şi autorizate să
funcţioneze provizoriu, începând cu anul universitar 2017-2018.
Conform celor precizate de către domnul Liviu Gabriel Ispas,
secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN),
principalele

îmbunătăţiri

aduse

Metodologiei

pentru

următorul

an

universitar fac referire la faptul că orice candidat va putea aplica la un
număr nelimitat de universităţi, iar depunerea dosarelor de admitere va
fi mai flexibilă – prin poştă, e-mail ori personal la universităţi sau la
sediul MEN. Mai mult, universităţile vor avea posibilitatea să își selecteze
candidaţii de la târguri educaţionale.
După cum a precizat domnul secretar de stat Liviu Gabriel Ispas,
toată metodologia a fost amplu dezbătută, fiind lansată în dezbatere
publică timp de 30 de zile, timp în care s-a discutat şi s-au organizat
întâlniri cu federaţiile studenţeşti şi Liga studenţilor basarabeni, opiniile
lor fiind de altfel stipulate în comunicatele de presă.
Ca propunere a studenţilor, a fost adusă în atenţia Comisiilor
reunite posibilitatea acumulării burselor. Acestea au fost trecute în
autonomia universităţilor.

În atenţie a mai fost adus şi subiectul exmatriculării, în acest
context, domnul secretar de stat menţionând art.23 alin (2) din
metodologie.
După cum a precizat domnul Liviu Gabriel Ispas, concursul de
admitere va fi organizat de fiecare instituţie universitară în parte,
admiterea făcându-se exclusiv pe baza dosarului de concurs.
În ceea ce priveşte admiterea în zona vocaţionalului, aceasta este
condiţionată de proba practică.
La întrebarea adresată domnului Liviu Gabriel Ispas de către
domnul preşedinte Constantin Codreanu referitoare la posibilitatea de
trimiterea a dosarelor on-line sau existenţa unor email-uri speciale,
domnul secretar de stat a menţionat că pentru etnicii români vor fi
create adrese de e-mail unde să fie transmise documentele, cât și linkuri ușor accesibile cu informaţii utile. De asemenea, pe pagina
Ministerului Educaţiei Naţionale va exista o listă a universităţilor.
Domnul deputat Bogdan Ionel Rodeanu, preşedintele Comisiei
comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi
Parlamentul Republicii Moldova a menţionat că există numeroase
regulamente interne în cadrul universităţilor care blochează înscrierea.
În cadrul discuţiilor, domnul secretar de stat Liviu Gabriel Ispas a
mai adus în atenţie posibilitatea de suplimentare a locurilor, prin
autofinanţare, la Universitatea Al. Ioan Cuza din Iaşi, cu 390 de locuri.
Domnul deputat Eugen Tomac, membru al Comisiei comune
pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul
Republicii Moldova a dorit să cunoască măsurile care vor fi întreprinse
pentru deblocarea procesului de selecţie, solicitând în acelaşi timp
informaţii cu privire la numărul de locuri subvenţionate de stat pentru
tinerii

din

universitar,

Republica
precum

Moldova
şi

în

procedura

învăţământul
procesului

de

preuniversitar
selecţie

şi

pentru

învăţământul preuniversitar.
De asemenea, domnul deputat Eugen Tomac a dorit să cunoască
dacă regulile la admitere rămân aceleaşi pentru a nu exista o confuzie în
privinţa selecţiei.

Ca recomandare, domnul deputat Eugen Tomac a precizat
necesitatea comunicării în Republica Moldova a modificărilor aduse
metodologiei având în vedere interesul major, în special pentru burse.
În privinţa numărului de locuri subvenţionate de stat pentru tinerii
din Republica Moldova în învăţământul preuniversitar şi universitar,
precum

şi

procedura

procesului

de

selecţie

pentru

învăţământul

preuniversitar, domnul secretar de stat Liviu Gabriel Ispas a precizat ca
pentru Republica Moldova vor fi acordate 1.000 de

locuri la ciclul de

licenţă cu bursă și 100 de locuri fără, și 100 de locuri masterat. Pentru
doctorat, rezidenţiat şi masterat vor fi subvenţionate câte 50 de locuri.
În premieră, rezidenţiatul urmat la Universitatea de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chișinău va putea fi
echivalat în România.
De asemenea, domnul secretar de stat Liviu Gabriel Ispas a adus
în atenţia membrilor Comisiilor reunite faptul că, la sfârşitul lunii iunie,
va fi efectuată o vizită în Republica Moldova, unde va avea loc o
întrevedere cu reprezentanţi ai Ministrului Educaţiei Naţionale de acolo
pentru a fi prezentate noile modificări aduse Metodologiei de şcolarizare
pentru anul 2017-2018. După cum a precizat acesta, există o relaţie
bună de colaborare şi prietenie cu Republica Moldova.
Problema extensiei universităţilor a fost un alt subiect adus în
atenţie de către domnul deputat Eugen Tomac. În privinţa extensiilor
universităţilor, domnul secretar de stat Liviu Gabriel Ispas a menţionat
Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi, cu extensie la Cahul şi
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi cu extensie la Bălţi şi Chişinău.
Referitor la forma finală a Metodologiei de şcolarizare a românilor
de pretutindeni pentru anul universitar 2017-2018, domnul secretar de
stat Liviu Gabriel Ispas a precizat că aceasta va fi publicată în Monitorul
Oficial săptămâna viitoare și se va organiza și o conferinţă de presă în
urma lansării.

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va
continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu
sprijinul instituţiilor de resort.
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Miercuri, 17 mai 2017.
Studiu individual.
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