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PROCES-VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 octombrie 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 17, 18 şi 19 octombrie 2017

La lucrările comisiei din ziua de 17 octombrie 2017 au participat 12
deputaţi din totalul de 15 membri:
Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie
(USR) – vicepreşedinte, Sorin Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae
Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Sebastian Valentin Radu, Doru Petrişor Coliu
(PMP), Angelica Fădor (PNL), Claudia Gilia (PSD), Nicolae Georgescu (PSD),
Costel Lupaşcu (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) şi Vasile Alin Văcaru
(neafiliat).
Au absentat:
Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar,
(ALDE) şi Alexandru Mihai Voicu (PNL).

Ştefan-Alexandru Băişanu

La lucrările Comisie au participat în calitate de invitaţi din partea
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, domnul Ovidiu-Cristian Iane –
secretar de stat.

Marţi, 17 octombrie 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 17 octombrie 2017, fiind condusă de către
domnul deputat Constantin Codreanu.
În urma supunerii la vot a ordinii de zi, punctul 2 al ordinii de zi a
devenit punctul 1.
Astfel, dezbaterea asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea

Legii

nerambursabile
sprijinirea

nr.321/2006

pentru

activităţi

privind

programele,

românilor

de

regimul

proiectele
pretutindeni

acordării
sau
şi

finanţărilor

acţiunile
a

privind

organizaţiilor

reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi utilizare a
sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni
pentru această activitate (PLx331/2017), l-a constituit primul punct al ordinii
de zi.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea
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nr.321/2006

pentru

activităţii
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reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de
utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului pentru Românii de
Pretutindeni pentru această activitate, cu modificările ulterioare, Comisia
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării fiind sesizată în
avizare.
Având în vedere faptul că proiectul de lege se referă la regimul
acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau
acţiunile

privind

sprijinirea

activităţii

românilor

de

pretutindeni

organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de

şi

a

repartizare şi de utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului pentru
Românii de Pretutindeni pentru această activitate, domnul preşedinte
Constantin Codreanu a dat cuvântul domnul secretar de stat Ovidiu-Cristian
Iane pentru a face o scurtă prezentare.
După cum a precizat domnul secretar de stat Ovidiu Iane, în prezent,
asociaţiile românilor din afara graniţelor se confruntă cu dificultăţi în ceea
ce priveşte finanţarea proiectelor, motiv pentru care Ministerul pentru
Românii de Pretutindeni propune modificarea legii.
Astfel, monitorizarea atentă, a reliefat o permanentă dinamică a
comunităţilor româneşti din afara graniţelor, îndeosebi a celor din emigraţie,
ceea ce a determinat creşterea numărului asociaţiilor şi implicit a proiectelor
ce pot fi beneficiare ale finanţărilor nerambursabile, proiectul de modificare
al actului normativ fiind elaborat în scopul de a schimba actuala lege, atât
prin introducerea unor elemente de noutate, cât şi prin reglementarea clară
şi lămurirea unor dispoziţii existente, în scopul facilitării punerii în aplicare a
prevederilor legale.
În scurta prezentare, domnul secretar de stat Ovidiu-Cristian Iane a
adus în atenţia membrilor Comisiei scopul modificării proiectului de lege,
subliniind în acelaşi timp importanţa modificării, precum şi prevederile noului
proiect de act normativ.
După scurta prezentare a domnului Ovidiu Iane, sedinţa Comisiei
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a continuat cu
examinarea proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, precum şi
avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ.
În urma examinării Proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate,
deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea
favorabilă, cu amendamente admise prezentate în Anexă 1 şi amendamente
respinse, prezentate în Anexa 2, amendamantele aduse de membrii Comisiei
aducând o mai multă claritate proiectului de lege.
Şedinţa Comisiei a continuat cu informarea cu privire la vizita de lucru
efectuată în Ucraina de către o delegaţie parlamentară, formată din membrii
ai Comisiei.

După cum a precizat domnul preşedinte Constantin Codreanu, joi, 12
octombrie 2017, o delegaţie parlamentară formată şi din membrii ai
Comisiei, respectiv domnii deputaţi Constantin Codreanu, preşedintele
Comisiei şi domnul Matei Adrian Dobrovie, vicepreşedinte, s-au deplasat la
Kiev în vederea iniţierii unui dialogului cu autorităţile ucrainene, pornind de
la o serie de prevederi din noua Lege a educaţiei din Ucraina (Legea 3419D), care restrânge, în mod semnificativ, nivelul de predare în limba română,
ca limbă maternă.
De asemenea, domnul preşedinte Constantin Codreanu a adus în
atenţia membrilor Comisiei cadrul convorbirilor, în care a fost subliniat
dreptul de a studia în limba maternă, în acest context, delegaţia
parlamentară plecând de la exemple concrete privind situaţia drepturilor de
care se bucură minoritatea ucraineană din România şi având ca bază
principiul reciprocităţii, prevăzut în Tratatul bilateral, subliniindu-se în
acelaşi timp şi faptul că demersul întreprins de legislativul român este unul
îndreptăţit, susţinut cu fermitate şi în unanimitate, la toate nivelurile.
Ca solicitări ale delegaţiei parlamentare, domnul preşedinte Constantin
Codreanu a adus în atenţia membrilor Comisiei respectarea în integralitate a
avizului Comisiei de la Veneţia asupra textului legii, inclusiv prin modificări
legislative,

delegaţia

parlamentară

exprimându-şi

în

acelaşi

timp

îngrijorarea faţă de adoptarea şi promulgarea acestui act normativ.
De asemenea, domnul preşedinte Constantin Codreanu a precizat că
în cadrul convorbirilor, parlamentarii români au reiterat sprijinul constant
acordat de către România Ucrainei în drumul său european subliniind în
repetate rânduri, necesitatea respectării de către partea ucraineană a
principiilor de drept internaţional şi a valorilor europene pe care şi le-a
asumat, ca fundament al oricărei construcţii democratice.
În ceea a ce priveşte poziţia părţii ucrainene, aceasta a fost prezentată
de ministrul ucrainean, care a precizat că legea în discuţie este una cadru,
exprimându-şi

deschiderea

pentru

stabilirea

unui

dialog

la

nivelul

ministerelor educaţiei din cele două ţări, în vederea formulării unei viziuni
comune, care să ofere soluţii adecvate pentru implementarea actului
normativ.

Ceea a ce a propus ministrul ucrainean a fost implicarea în aceste
discuţii a reprezentanţilor comunităţii româneşti din Ucraina, inclusiv prin
efectuarea de vizite la Cernăuţi şi în zonele în care trăiesc etnici români, a
unor delegaţii în care să fie reprezentate atât partea ucraineană, cât şi cea
română.
Totodată, ministrul ucrainean a exprimat disponibilitatea ministrului
Educaţiei de a discuta cu reprezentanţii minorităţilor naţionale şi în ceea ce
priveşte

elaborarea

viitoarei

legi

care

va

reglementa

învăţământul

preuniversitar, de a ţine cont de rezultatul acestor discuţii, precum şi de
recomandările Comisiei de la Veneţia.
În

urma dialogului avut

la această întâlnire

şi ca urmare a

propunerilor formulate de delegaţia Parlamentului României, ministrul
ucrainean de externe a fost de acord ca dialogul pentru găsirea de soluţii
constructive să continue, exprimându-şi în acelaşi timp disponibilitatea ca
soluţiile găsite împreună să se regăsească în textul noii legi cu privire la
învăţământul preuniversitar, astfel încât drepturile comunităţii româneşti
autohtone din Ucraina să fie păstrate.
Convorbirile purtate cu doamna Hanna Hopko, preşedintele Comisiei
pentru politică externă din Rada Supremă, precum şi cu o serie de
parlamentari ucraineni în contextul demersurilor întreprinse de către
delegaţia Parlamentului României pentru stabilirea unui dialog, au fost alte
subiecte aduse în atenţia membrilor Comisiei de către domnul preşedinte
Constantin Codreanu.
Informare

cu

privire

la

invitaţiile

ce

urmează

a

fi

transmise

reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii şi
Comisiei pentru românii de pretutindeni, în vederea stabilirii unei şedinţe
comune, având ca temă principală de discuţie oportunităţile de deschidere a
unor Institute Culturale Române la Cahul, Bălţi și în statele cu minorităţi
istorice românești l-a constituit următorul punct al ordinii de zi.
În

urma

dezbaterilor,

membrii

Comisiei,

au

hotărât

invitarea

reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii şi
membrilor Comisiei românilor de pretutindeni la şedinţa Comisiei de
săptămâna viitoare.

Miercuri, 18 octombrie 2017 şi Joi, 19 octombrie 2017
Studiu individual.

PREŞEDINTE,
Constantin CODREANU

SECRETAR,
Nicolae Daniel POPESCU

Expert parlamentar,
Mona-Valentina ALESANDRU

