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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU 

CONSTITUȚIONALITATE 

                              Bucureşti, 2.06.2022 

                             Nr.    4c-23/52 

 

PROCES - VERBAL 

încheiat în urma lucrărilor Comisiei pentru constituționalitate 

 din zilele de 30 și 31 mai  și 2 iunie 2022 
 

 

 

Comisia pentru constituționalitate, denumită în continuare ”Comisia”,  

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 31 mai. Au fost prezenți următorii deputați: Ringo 

Dămureanu, Adrian – Felician Cozma, Laurențiu - Nicolae Cazan, Laurențiu – Viorel 

Gîdei, Mihai - Alexandru Badea, Ioan Cupșa, Ionel Floroiu, Gábor Hajdu, Andrei – 

Răzvan Lupu, Oana – Marciana Ozmen și Ştefan - Ovidiu Popa. Domnul deputat 

Andi - Gabriel Grosaru  figurează în cadrul Comisiei în conformitate cu adresa 

înregistrată la Biroul permanent cu nr.1106/3.11.2021. 
 

Pentru şedința din ziua de 31 mai 2022, membrii Comisiei pentru 

constituționalitate au avut spre aprobare următoarea ORDINE DE ZI: 

1. PL x 306/2020 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.79/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011– FOND; 

 

2. DIVERSE - Întâlnire cu reprezentanți ai românilor din Valea 

Timocului, Serbia: dr. Predrag Balaṧević, președintele Partidului Neamului 

Românesc din Serbia, domnul Zaviṧa Zurž, președintele Asociației pentru cultura 

românilor/vlahilor "Ariadnae Filum". 
 

Ședința Comisiei din ziua de 31 mai 2022 a fost deschisă de domnul 

deputat Ringo Dămureanu, președintele Comisiei. Ordinea de zi a ședinței a fost 

supusă votului și aprobată cu unanimitate de voturi.  

 

Lucrările Comisiei au început cu dezbaterea punctului 1, în fond, al 

ordinii de zi - PLx 306/2020. Membrii Comisiei au procedat la dezbaterea Legii, a 

Deciziei Curții Constituționale și a rapoartelor preliminare, transmise de către 

Comisia pentru învățământ  și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță.  

În urma dezbaterilor, domnul deputat Ringo Dămureanu, preşedintele 

Comisiei a formulat o propunere de adoptarea unui raport preliminar asupra  

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.79/2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în 

forma prezentată. Supusă la vot propunerea a fost aprobată de membrii Comisiei cu 

unanimitate de voturi. 
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  La punctul 2 al Ordinii de zi, domnul președinte Ringo Dămureanu a 

prezentat membrilor Comisiei delegația formată din reprezentanții românilor din 

Valea Timocului, Serbia, respectiv, domnul dr. Predrag Balaṧević, președintele 

Partidului Neamului Românesc din Serbia și domnul Zaviṧa Zurž, președintele 

Asociației pentru cultura românilor/vlahilor "Ariadnae Filum". 

 

  În continuare, domnul președinte Ringo Dămureanu a invitat membrii 

delegației să se prezinte și să prezinte problemele cetățenilor români care locuiesc în 

Serbia. 

Domnul dr. Predrag Balaṧević, președintele Partidului Neamului 

Românesc din Serbia, a prezentat problemele cu care se confruntă românii care 

trăiesc în Valea Timocului. Domnia sa a arătat că aceștia ”trăiesc în Serbia fără 

drepturi elementare, fără școli, mass-media, biserici. Românii din Serbia sunt o 

comunitate mare: 300.000 locuitori, 154 sate românești și 48 sate mixte. România nu 

acordă sprijin, fosta ambasadoare a efectuat o vizită în 4 ani”.  

 

Dr. Predrag Balaṧević a adresat o invitație membrilor Comisiei pentru 

constituționalitate pentru a cunoaște problemele cu care se confruntă comunitatea 

tradițională românească din Valea Timocului. 

 

Domnul Zaviṧa Zurž, președintele Asociației pentru cultura 

românilor/vlahilor "Ariadnae Filum" a comunicat domnilor deputați faptul că de 20 

de ani vin la București cu aceleași probleme, faptul că sunt români, dar nu au voie să 

își spună “români”, trebuie să se declare “vlahi”, ca și “moldovenii” în Moldova, 

astfel, în Serbia de Răsărit s-a inventat și o limbă “vlahă”. În urmă cu un secol, 

românilor din Valea Timocului le-au fost sârbizate numele. Statul sârb a creat două 

Consilii Naționale ale Minorităților: Român și Vlah, pentru a dezbina românitatea.  

 

În februarie 2009 în Consiliul Național Vlah s-a hotărât că limba 

minorității “vlahe” este limba română, însă, ulterior, s-a intervenit în Consiliul 

Național Vlah pentru a se crea o nouă limbă, “vlahă”, artificială, cu alfabet propriu.  

 

Domnul Zurz a arătat că au existat câțiva oameni din România care s-au 

implicat în problema ”vlahă”, însă România ca stat nu s-a implicat, singura instituție 

implicată în Valea Timocului fiind Biserica Ortodoxă Română.  

 

De asemenea, Președintele Asociației pentru cultura românilor/vlahilor 

"Ariadnae Filum" a subliniat că românii din Serbia de Răsărit nu au voie să își 

construiască biserici, de aceea solicitp pentru autorizație pentru garaje, pe care 

ulterior le transformă în biserici. Domnia sa a arătat că înainte de 1833 au existat 80 

de biserici și 16 mânăstiri românești, dar au fost preluate de sârbi.  

 

Tot domnul Zavișa Jurj a subliniat că în ultima perioadă, există cereri 

pentru acordarea cetățeniei române, dar în mare măsură etnicii români de aici sunt 

împiedicați de Consulatul de la Zajecar. ”Bulgaria a dat mai multe cetățenii decât 
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România pentru românii din Valea Timocului”. În schimb, autoritățile românești 

(MAE, Ambasada de la Belgrad, Consulatul general de la Zajecar – n.n.) îi acuză pe 

nedrept pe etnicii români că fac ”dihotomie” cu limba română. S-a încercat să se 

creeze o astfel de falie și în rândul minorității create, însă nu s-a reușit, a arătat 

vorbitorul. Acesta a afirmat retoric că dacă ”Țara Mamă” nu recunoaște că ei sunt 

români, cum să recunoască statul sârb?  

 

A mai arătat domnul Zaviṧa Zurž că etnici români din Timoc au încercat 

să își creeze câteva centre culturale, însă nu au fost deloc ajutați de ”Țara Mamă”.  

 

Domnul președinte Ringo Dămureanu, în continuare, a rugat și alți 

membri ai Comisiei să ia cuvântul pentru a-și exprima opinia în legătură cu cele 

discutate. 

 

Domnul deputat Ioan Cupșa a apreciat că ”ne comportăm cu românii 

noștri cum ne-am comporta cu niște străini. Ei fac parte din poporul român. Deși 

reprezintă peste 4% din populația Serbiei, cu excepția celor din Voivodina, parțial, 

cei din Valea Timocului nu au niciun fel de drepturi. Ar fi fost bine ca Serbia să facă 

parte din UE, s-ar fi schimbat raporturile. De remarcat și criticile aduse celor ce 

reprezintă România: fostul ambasador și consulul din Zajecar. Legăturile personale 

sunt cele mai bune, însă, înțeleg că trebuie să intervenim legat de cum își fac datoria 

cei care ne reprezintă în Serbia”. 

 

În continuare domnul deputat Laurențiu – Nicolae Cazan, Secretarul 

Comisiei, și-a exprimat dorința de a participa, împreună cu membrii Comisiei, la o 

întâlnire de lucru în Serbia pentru susținerea comunității românești. Acesta a 

declarant că a mai avut întâlniri cu reprezentanți ai românilor din Serbia și va fi 

prezent ori de câte ori vor exista întâlniri cu românii din Serbia. 

 

Domnul președinte i-a acordat cuvântul domnului Hajdu Gábor, care a 

descris situația minorității maghiare din România, care, potrivit ultimului 

recensământ sunt 1.270.000 maghiari și a arătat că înțelege pe deplin problemele 

românilor din Serbia. Vorbitorul a mai precizat că: ”De 32 de ani activăm în aceleași 

domenii, reprezentăm interesele unei minorități într-o țară mare. Am contribut la 

dezvoltarea României, aderarea la NATO, UE. Avem de contribuit pe plan general și 

suntem gata să colaborăm”, arătând că este de acord cu schimbul de experiență, însă a 

apreciat ca ”dificil” dacă ar fi organizat de AUR, apreciat ca o ”traiectorie” împotriva 

UDMR. 

”Trăiți aproape de Țara Mamă, dar, se pare că destul de departe. Aveți 

un lung drum de parcurs”, a conchis reprezentantul minorității maghiare în 

Parlamentul României. 

 

La final, președintele Comisiei, deputat Ringo Dămureanu, a precizat că 

întâlnirea nu are legătură cu grupurile parlamentare din care domnii deputați provin, 

ci reprezintă o acțiune a Comisiei pentru constituționalitate în raport cu nevoile 

cetățenilor români care locuiesc în Valea Timocului, Serbia. 
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În urma finalizării dezbaterilor, ședința Comisiei a fost declarată închisă 

de președintele Comisiei pentru constituționalitate. 
 

 

 

x 

x   x    

 

 

 

Membrii Comisiei pentru constituționalitate, în zilele de 30 mai și 2 

iunie 2022, au realizat studiu individual cu privire la inițiativele legislative cu care 

Comisia a fost sesizată, spre dezbatere, în fond. 

 
 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

 

Ringo DĂMUREANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Consilier parlamentar, Roxana Teofilia David 

Consilier parlamentar, Silvia Elena Olaru 


