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 În perioada 6-8 martie a.c. Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi: 
 

 Dezbaterea şi avizarea următorului proiect de Lege: 
 
PLx 50/2018 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.85/2017 pentru modificarea art.5 din Legea nr.299/ 2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse 

de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina 

 Diverse. 
 
 

În şedinţa din 6 februarie, membrii Comisiei pentru politică externă au 

dezbătut proiectul de Lege (PLx 50) şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă, cu un amendament. 

Au participat la şedinţă în calitate de invitaţi domnul Ovidiu Iane, Secretar de 

Stat, doamna Raluca Stoica, Reprezentantul pentru Relaţia cu Parlamentul şi 

doamna Daniela Stanciu, Director cabinet, din cadrul Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni. 

În prezentarea punctului de vedere a Guvernului s-a susţinut faptul că prin 

această iniţiativă legislativă se aduc amendări art.5 din Legea nr. 299/2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse 

de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina, în considerarea situaţiei 

extraordinare create, prin adoptarea Legii învăţământului din Ucraina, pentru a 

evita disfuncţionalităţi majore cu efecte negative ce ar putea avea un impact direct 

asupra etnicilor români. 

În timpul dezbaterilor au fost adresate întrebări din partea doamnei 

preşedinte Biró, domnului deputat Dobrovie şi domnului deputat Ganţ referitoare la 

numărul etnicilor români care studiază în limba română, pe cicluri de învăţămâmt şi 

pe ani de studiu, care este bugetul prevăzut pentru aceste burse, cum se vor 
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acorda aceste burse, dacă au fost acordate burse până în prezent, care este situaţia 

reţelelor de creşe şi grădiniţe cu predare în limba română din Ucraina, dacă 

termenul de aplicare a legii educaţiei 2018-2023 rămâne, ori a fost o declaraţie. 

Răspunzând întrebărilor domnul Secretar de Stat a menţionat că din datele 

deţinute în prezent sunt în jur de 36 de mii de copii care învaţă în limba română, că 

este foarte important ca copii români din Ucraina să înveţe de la o vârstă fragedă în 

limba română; în ceea ce priveşte structura acordării burselor pentru ciclul de 

învăţământ V-VIII, a exprimat că aceştia sunt suficient de cunoscători ai limbii 

romane, se doreşte să putem acorda burse tuturor copiilor din Ucraine şi consideră 

important să asigurăm învăţarea în limba română celor mici, care pot mult mai uşor 

să-şi piardă limba dacă nu-i susţinem într-un mod adecvat, precizând că efectele nu 

vor fi imediate, ele vor fi simţite în timp. 

Ordonanţa de urgenţă supusă dezbaterii este legată strict de anul de 

învăţământ 2017-2018, este o reacţie rapidă din partea statului român pentru 

sprijinirea etnicilor români din Ucraina de a studia în limba română. Pentru anul în 

curs, se analizează dacă vor fi 1000 de burse sau mai multe, acestea vor fi 

acordate pe an, însă cuantumul şi numărul burselor se vor stabili prin ordinul 

comun al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni şi Ministerul Afacerilor 

Externe, care va prevede toate procedurile şi va fi în conformitate cu bugetul, 

pentru a putea onora această obligaţie.   

Totodată, şi-a exprimat îngrijorarea că sistemul de învăţământ din Ucraina va 

duce la o desfiinţare în timp a studierii în limba română. 

Prevederile referitoare la burse, pe viitor, structura claselor, cum se vor 

acorda aceste burse s.a., vor fi prevăzute în Legea nr. 299/2007, care se află în 

dezbatere, iar sumele alocate pentru acordarea burselor vor fi prevăzute în bugetul 

Ministerului.  

In ceea ce priveşte ONG-urile, domnul secretar de stat a afirmat că acestea 

nu sunt excluse, ONG-urile fiind incluse în această schemă de acordare a burselor, 

deoarece cunosc foarte bine structura comunităţii. 

Au avut loc discuţii pe amendamentul de la Senat privind studierea în limba 

română. Domnul secretar de stat a afirmat că se doreşte să extindem pentru a 

putea acoperi toate comunităţile istorice sau de mobilitate economică de a studia 

limba română sau în limba română în România, în străinătate şi în ţările de 

reşedinţă, pentru a acoperi toate cazurile. S-a hotărât ca avizul Comisiei să 

cuprindă un amendament cu această modificare. 

Referitor la sistemul de creşe şi grădiniţe cu predare în limba română din 

Ucraina s-a afirmat că situaţia este foarte proastă, cele existente nu au condiţii, nu 

au bază materială adecvată, că Ministerul lucrează la o strategie cu Ucraina, cu 



propuneri de modificări a cadrului legislativ, însă trebuie văzut dacă statul român 

poate susţine. Actualmente singurul cadru legal este ca aceste proiecte să fie 

finanţate prin asociaţii de români, consacrate, şi trebuie să încurajăm, prin dotarea 

şi crearea acestor creşe şi grădiniţe, familiile de români să-şi de-a copii acolo. În 

prezent lucrăm la o înţelegere cu Primăria Cernăuţi prin care să obţinem un spaţiu 

adecvat pentru şcoală şi liceu, în cadrul căruia să se facă şi o grădiniţă, pentru că 

este foarte mare nevoie. 

In ceea ce priveşte termenul de aplicare a legii 2018-2023, s-a menţionat că 

sunt mai multe legi care trebuie privite şi analizate în ansamblu, nu doar Legea 

educaţiei, mai este presa scrisă şi audio-vizualul, un regulament de aplicare a Legii 

educaţiei, care urmează a fi făcut, precum şi o modificare a legii educaţiei care se 

referă la o materie care vizează partea de preşcolari. Din semnalele pe care le 

avem, consideră că partea ucraineană nu va da inapoi însă noi trebuie să facem tot 

ce putem din punct de vedere legal. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege, cu un 

amendament. 

În zilele de 7 şi 8 martie membrii Comisiei pentru politică externă au avut 

studiu individual asupra iniţiativelor legislative cu care este sesizată Comisia, în 

vederea dezbaterii ulterioare. 

La şedinţele Comisiei din data de 6, 7 şi 8 martie şi-au înregistrat prezenţa 

un număr de 19 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni 

(PNL), Barna Ilie Dan (USR), Nasra Gabriel Horia (PSD), Culeafă Mihai (PNL),  

Furtună Mirela (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Balan Ioan (PNL), 

Dobrovie Matei-Adrian (USR), Dumitrache Ileana Cristina (PSD), Ganţ 

Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Dumitru Gherman (PSD), Intotero 

Natalia-Elena (PSD), Korodi Attila (UDMR), Podaşcă Gabrilea-Maria (PSD), 

Ponta Victor-Viorel (Neafiliat), Rotaru Răzvan-Ilie (PSD), Văcaru Alin Vasile 

(Neafiliat), Voicu Mihai Alexandru (PNL). Au fost absenţi: Constantin Daniel 

(Neafiliat), Cosma Andreea (PSD), Gerea Andrei Dominic (ALDE) şi Tomac 

Eugen (PMP). 

 
 

    Preşedinte,        Secretar, 

 

             Biró Rozália Ilobya                          Mirela Furtună 

 
 
 
 


