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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 13, 14, 15 şi 16 mai 2013. 

  

La lucrări au participat 13 deputaţi din totalul de 13 membri: 

Eugen Tomac - preşedinte (PDL), Mircea Dolha - vicepreşedinte (PNL) 

Maria Grecea – vicepreşedinte (PPDD), Gheorghe Roman – vicepreşedinte 

(PSD),  Aurelian Mihai (PPDD) – secretar, Ninel Peia - secretar (PSD) 

Octavian Bot (PNL), Ovidiu-Cristian-Iane (PSD), Mircea Lubanovici (PDL),  

Constantin – Stelian-Emil-Mot (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion 

Stan (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Elena- Ramona Uioreanu 

(PNL). 

În calitate de invitaţi au participat: doamna Corina Cherteş, Director 

Adjunct al Institutului Limbii Române, domnul Gabriel Ispas – Secretar 

General Adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale şi domnul Tiberiu 

Apostol, director general, Direcția Generală Relații Internaționale din cadrul 

Ministerului Educaţei şi Cercetării. 
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De asemenea, la şedinţă au participat liderii organizaţiilor studenţilor 

basarabeni din România - Mircea Ţîra (OSB), Mihai Creţu (LSB Galaţi), 

Slavic Şaramet (FAB România), Constantin Cernega (ASEB), Iacob Cerlat 

(LSB Ploieşti) şi Nicolae Creangă (CSBB Galaţi). 

         

Luni 13 mai şi  Marţi 14  mai 2013 

 

Şedinţele au fost conduse de domnul deputat Eugen Tomac,  

preşedintele Comisiei. 

În deschiderea şedinţelor din zilele de 13 şi 14 mai 2013, domnul 

deputat Eugen Tomac a făcut o scurtă prezentare a situaţiei învăţământului 

în limba română din comunităţile româneşti de peste hotare, argumentând 

necesitatea identificării unor mecanisme eficiente de colaborare cu 

Ministerul Educaţiei Naţionale în vedrea îmbunătăţirii metodologiei de 

şcolarizare a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu 

domiciliul în străinătate, în sistemul de învăţământ din România pentru 

anul de studii 2013-2014. De asemenea, Eugen Tomac a reiterat 

importanţa sprijinului acordat românilor din afara graniţelor de către 

Institutul Limbii Române.  

În acest sens, doamna Corina Cherteş a prezentat cele mai 

importante programe desfăşurate de Institutul Limbii Române în vederea 

păstrării, dezvoltării şi afirmării identităţii culturale, lingvistice şi religioase 

a românilor din afara graniţelor ţării. Unul dintre acestea este cel prin care 

copiii din comunităţile de români din afara graniţelor au posibilitatea să 

fecventeze gratuit cursuri de limba română.  

La rândul său, Tiberiu Apostol, director general, Direcția Generală 

Relații Internaționaledin cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării a trecut în 

revistă situaţia burselor acordate tinerilor români din Republica Moldova, 

constatând o scădere a numărului celor ocupate.  
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Deputatul Ovidiu-Cristian Iane, membru al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării, a explicat această situaţie 

prin informarea insuficientă şi condiţionarea asupra specializărilor, 

subliniind necesitatea de a fi lăsată viitorilor studenţi libertatea de a alege.  

Drept răspuns, domnul Gabriel Ispas, secretar general adjunct al 

Ministerului Educaţiei  şi Cercetării a explicat că Ministerul Educaţiei îşi 

propune să încurajeze alegerea şi a universităţilor mai mici din alte centre 

universitare decât Bucureşti. O altă problemă este capacitatea de cazare. 

Lipsa spaţiilor de cazare determină universităţile să fie tentate de a lua 

studenţi din Bucureşti, a precizat  domnul Gabriel Ispas.  

Deputatul Ninel Peia, secretar al Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, a întrebat reprezentanţii Ministerului 

Educaţiei ce strategie aplică pentru a încuraja tinerii români din vecinătate 

să vină la studii în România.  

Drept răspuns, reprezentanţii Ministerului au spus că îşi propun să 

comunice cu tinerii pe canale diplomatice (prin misiunile diplomatice, 

ambasade), precum şi prin deplasarea în teritoriu a unei echipe de experţi 

din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru informare. 

Deputatul Ninel Peia a propus, pentru atragerea studenţilor 

basarabeni în România, realizarea unei pagini web în care să se regăsească 

toate informaţiile privind admiterea, cazarea şi viaţa din campusurile 

studenţeşti. 

În aceeaşi ordine de idei, secretarul comisiei, domnul Aurelian Mihai 

a propus colaborarea cu presa din statele din care vin studenţii în vederea 

promovării şi popularizării ofertei de studiu a României. 

Preşedintele Asociaţiei Timocenilor din România, domnul  Aleksandar 

Najdanovic, a prezentat pe scurt punctele de vedere ale studenţilor etnici 

români din Serbia aflaţi la studii în Romania.  
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Preşedintele Federaţiei Studenţilor Basarabeni din România, Slavic 

Şaramet a făcut o scurtă informare privind problemele studenţilor 

basarabeni. Totodată, acesta a menţionat că anul trecut, FAB România a 

organizat la Chişinău târgul Universităţilor. În cadrul acestui târg au fost 

prezentate locurile disponibile la Universităţile din România. Anul următor, 

Federaţia Studenţilor Basarabeni intenţionează să organizeze acelaşi târg. 

 

Miercuri, 15 mai şi Joi, 16  mai 2013 

 

Având în vedere întâlnirea cu reprezentanţii Comisiei de Afaceri 

Interne din Camera Comunelor a Regatului Unit al Marii Britanii şi al 

Irlandei de Nord, programată pentru data de 21 mai 2013, membrii 

Comisiei au discutat pe marginea situaţiei românilor din Regat, relevând 

problemele cu care se confruntă aceştia.  

Potenţialele efecte negative ale campaniei presei britanice împotriva 

liberalizării complete a pieţei forţei de muncă, în principal asupra imaginii 

cetăţenilor români aflaţi în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de 

Nord, restricţiile pe piaţa muncii, posibila prelungire a restricţiilor privind 

accesul cetăţenilor români şi bulgari pe piaţa forţei de muncă au fost 

subiectele principale dezbătute în cadrul şedinţelor.  

 

 

 
PREŞEDINTE, 
Eugen TOMAC 
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