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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 15 mai 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de
15 mai 2017
La lucrările comisiei din zilele de 15 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).

Au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului pentru
Românii de Pretutindeni doamnele Andreea Păstârnac – ministru,
Cristina Andronic - subsecretar de stat şi Raluca Stoica – responsabil
pentru relaţia cu Parlamentul, iar din partea Ministerului Educaţiei
Naţionale a participat în calitate de invitat domnul Liviu Gabriel Ispas –
secretar de stat.

Luni, 15 mai 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 15 mai 2017, fiind condusă de
către domnul deputat Constantin Codreanu, preşedinte al Comisiei.
În urma supunerii la vot a ordinii de zi, şedinţa Comisiei a
continuat

cu

dezbaterea

asupra

Propunerii

legislative

pentru

modificarea art.41 şi art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul
deputaţilor şi al senatorilor.
Întrunite în şedinţă comună, Comisia pentru comunităţile de
români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţlor şi Comisia
românilor

de

pretutindeni

din

Senat

au

dezbătut

Propunerea

legislativă, mai sus amintită, în procedură de urgenţă.
Domnul deputat Doru Petrişor Coliu, iniţiator al acestei propuneri
legislative, a făcut o scurtă prezentare membrilor Comisiilor reunite.
După cum a menţionat domnul deputat Doru Petrişor Coliu,
scopul acestei iniţiative legislative este de a conferi un tratament
unitar deputaţilor şi senatorilor aleşi în circumscripţia electorală pentru
cetăţenii români cu domiciliul şi reşedinţa în afara ţării, similar cu cel al
deputaţilor şi senatorilor aleşi în celelalte circumscripţii electorale,
potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii electorale
Permanente.
Ceea ce a mai precizat domnul deputat Doru-Petrişor Coliu a fost
faptul

că

aceste

completări

garantează

decontarea

cheltuielilor

aferente diurnei de deplasare, a cheltuielilor de cazare şi transport, în

circumscripţia electorală în care au fost aleşi, o dată pe săptămână,
pentru a participa la şedinţele Parlamentului, la fel cum se procedează
şi în cazul deputaţilor şi senatorilor care au reşedinţa sau birourile
parlamentare în România.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite au hotărât cu
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative.
Şedinţa a continuat cu discuţii privind stabilirea calendarului de
activităţi pentru celebrarea Zilei Românilor de Pretutindeni.
Conform Legii nr.299/2007, în ultima duminică a lunii mai se
sărbătoreşte Ziua românilor de pretutindeni.
După cum a precizat doamna Ministru Andreea Păstârnac, anul
acesta, ziua de 28 mai va fi dedicată unor dezbateri culturale, sociale,
şi mai puţin unor evenimente festive, promovarea limbii române fiind
elementul principal din cadrul tuturor acţiunilor ce vor avea loc cu
această ocazie.
Prezentarea propunerilor pe care Ministerul pentru Românii de
Pretutindeni le are în vedere, precum şi diferitele campanii de
promovare a limbii române, au fost alte subiecte aduse în atenţia
membrilor Comisiilor reunite.
Accentul pe educaţie în diaspora și în cadrul comunităţilor de
români din afara graniţelor, a fost un alt subiect adus în atenţie de
către doamna Ministru Andreea Păstârnac.
Dintre

campaniile de

promovare

a

fost

adusă în atenţie

Campania „Limba română mai aproape de casă” care va pune accentul
pe educaţie în diaspora și comunităţile de români din afara graniţelor.
Conform celor precizate de către doamna Ministru Andreea
Păstârnac, datele statistice ale Ministerului Educaţiei din Italia arată
că, în această ţară, sunt înscriși în sistemul de stat 157.153 de copii
români, dintre aceștia, fiind înscrişi la cursul opţional de limba română
doar 4.507.
Conform unor date neoficiale, aproximativ 15.000 de copii învaţă
limba română în școlile de duminică.
În ceea ce priveşte datele statistice ale Ministerului Educaţiei din
Spania, doamna Ministru Andreea Păstârnac a adus, de asemenea, în
atenţia membrilor Comisiilor reunite faptul că în Spania există 105.651

copii înregistraţi şi că dintre aceştia doar 7.175 sunt înscriși la cursul
de limba română organizat de Institutul Limbii Române.
Următorul punct de discuţie a fost reprezentat de informarea cu
privire la trimiterea manualelor de limbă română către comunităţile de
români din diaspora, în vederea sporirii entuziasmului copiilor de a
folosi limba maternă, cât și a dascălilor care predau această limbă.
Informările au continuat cu aspecte legate de organizarea de
către Ministerul pentru românii de pretutindeni (MpRP), în data de 28
mai 2017, a unui simpozion la Facultatea de Drept din București unde
sunt invitaţi să participe și studenţii din diaspora.
Pentru această zi, MpRP a solicitat sprijin mass-mediei în
vederea organizării unui maraton comunicaţional, pentru a intra în
legătura cu reprezentanţii școlilor duminicale ale asociaţiilor de
români, pentru a fi prezentate realizările şi eforturile pe care
comunităţile le fac în încercarea de a păstra şi de a transmite mai
departe limba română generaţiilor tinere.
De asemenea, doamna Ministru Andreea Păstârnac a mai
precizat că săptămâna premergătoare zilei de 28 mai va fi dedicată
acestei teme, prezentând inclusiv la nivel guvernamental programul
pentru diaspora.
Subiectele aduse în atenţie de către parlamentari au fost variate,
printre ele numărându-se problema finanţărilor, precum şi suma
necesară pentru susţinerea şcolilor de limba română, aspecte ridicate
de către domnul deputat Matei Adrian Dobrovie, vicepreşedinte al
Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.
În cadrul vizitei de lucru întreprinse în Grecia – participare la
Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei (AOI), domnul deputat Matei
Adrian Dobrovie, a avut pe agendă şi întrevederi cu asociaţiile de
români din Atena, discuţiile concentrându-se pe identificarea de soluţii
la problemele cu care se confruntă comunitatea de români din această
ţară.
Subiectele discutate cu aceste asociaţii au fost legate de situaţia
şcolilor în general, de limba română şi şcolile duminicale care asigură
cursuri pentru cei mici, cât şi pentru adulti.

După cum a precizat domnul vicepreşedinte Matei Adrian
Dobrovie, reprezentanţii asociaţiilor sunt mulţumiţi de aceste cursuri
dar ceea a ce îi nemulţumeşte sunt slabele finanţări pe care le acordă
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, acestea acoperind doar
parţial, respectiv, aproximativ 30% din banii necesari pentru aceste
şcoli.
Având în vedere cele menţionate şi faptul că părinţii nu pot
acoperii banii necesari pentru aceste şcoli, domnul deputat Matei
Adrian Dobrovie dorea să ştie care ar putea fi rezolvarea Ministerului
pentru Românii de Pretutindeni în vederea acoperirii cheltuielilor de
susţinere a acestor şcoli.
Conform celor menţionate de către doamna Ministru Andreea
Păstârnac, prioritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni este
educaţia în limba română.
În aceste context, doamna Ministru Andreea Păstârnac a adus în
atenţia membrilor Comisiilor reunite finanţările în sistem grant ca
proiect strategic, pentru şcolile din diasporă.
Domnul deputat Sebastian Valentin Radu, secretar al Comisiei
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a dorit să
cunoască dacă există astfel de iniţiative din partea Ministerului
Afacerilor Externe organizate prin ambasade.
Răspunzând

întrebării

adresate

de

către

domnul

deputat

Sebastian Valentin Radu, doamna Ministru Andreea Păstârnac a
menţionat că a făcut un apel către MAE Şi Ministerul Educaţiei
Naţionale (MEN) pentru a-i ruga să organizeze, la rândul lor,
evenimente

de

prezentare

comunităţile

unde

aceştia

a
îşi

şcolilor

româneşti,

desfăşoară

mai

activitatea,

ales

în

precum

şi

prezentarea în mass-media a acestor şcoli în săptămână respectivă.
Implicarea MAE în calendarul Zilei Românilor de Pretutindeni din
28 mai a.c, precum şi elaborarea unei declaraţii simbolice în data de
28 mai 2017, pentru copiii care sunt confiscaţi de către statele în care
trăiesc, au fost subiecte ridicate de către Doru Petrişor Coliu membru.

Referitor la implicarea MAE în calendarul Zilei Românilor de
Pretutindeni, doamna Andreea Păstârnac a precizat că s-a făcut apel
către Minister pentru a organiza elemente de prezentare a şcolilor
româneşti, iar la întrebarea legată de elaborarea unei declaraţii
simbolice în data de 28 mai 2017, pentru copiii care sunt confiscaţi de
statele în care trăiesc, doamna Ministru Andreea Păstârnac a precizat
că pentru ziua de 28 mai , zi dedicată Zilei Românilor de Pretutindeni
se încercă alegerea unei teme pozitive de dezbatere, prin care să fie
prezentaţi românii care contribuie în societate.
În ceea ce priveşte cazul Cameliei Smicală, doamna Ministru
Andreea Păstârnac a menţionat că este nevoie de un dialog în termeni
diplomatici, aducând în atenţia membrilor Comisiilor reunite şi faptul
că, săptămâna trecută a avut o întrevedere cu domnul Kari Tolvanen,
președintele Comisiei pentru afaceri juridice din Parlamentul finlandez,
și doamna Eva Biaudet, vice-președinte al aceleiaşi Comisii.
În acest context a fost menţionată şi deplasarea în Finlanda a
unei delegaţii a Comisiei pentru comunităţile de români din afara
graniţelor ţării având ca temă de dezbatere cazul Smicală.
Având în vedere cele menţionate, doamna Ministru Andreea
Păstârnac a precizat că este nevoie de o intervenţie punctuală.
Domnul deputat Doru-Petrişor Coliu, membru al Comisiei pentru
comunităţile de români din afara graniţelor ţării a insistat totuşi asupra
elaborării unei declaraţii de îngrijorare care ar putea aduce susţinere.
După cum a precizat doamna Ministru Andreea Păstârnac există
cazuri asemănătoare în mai multe comunităţi, însă, din păcate unii
părinţi îşi folosesc copiii pentru publicitate, nefiind acesta şi cazul
Cameliei Smicală, făcând în acelaşi timp, un apel ca părinţi să nu îşi
mai folosească copiii. Tot în acest context, domnul deputat Constantin
Codreanu, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din
afara graniţelor ţării a adus în atenţie existenţa unui caz asemănător în
Danemarca.
Înfiinţarea unui catalog pentru firme româneşti a fost una dintre
propunerile domnului deputat Matei Adrian Dobrovie, vicepreşedinte al

Comisiei, sugerând ca Ministrul pentru Românii de Pretutindeni să ia în
calcul realizarea acestuia.
Alte subiecte aduse în atenţia membrilor Comisiilor reunite au
făcut referire la existenţa Comitetului Interministerial şi a protocoalelor
interministeriale, precum şi propunerea adresată domnului Primministru Sorin Grindeanu referitoare la trimiterea, conform legii, a unui
ataşat în diasporă, în comunităţile cu număr mare de români.
În încheiere, domnul deputat Constantin Codreanu, preşedintele
Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a
menţionat că este de acord ca pe 28 mai să existe o acţiune pozitivă,
dorind ca MpRP să devină un Minister din ce în ce mai puternic, mai
ales în ceea a ce priveşte bugetul care îi revine.
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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