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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 10 şi 12 martie 2015 

 
  La lucrările comisiei din ziua de 10 martie  2015 au participat 13 deputaţi 

din totalul de 18 membri: 

 

  Mario-Ernest Caloianu (PSD) – vicepreşedinte, Mircea-Titus Dobre (PSD) – 

vicepreşedinte, Mircea Dolha (PNL) – vicepreşedinte,  Mihai Deaconu (PP-DD), 

Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (PNL), Niculina 

Mocioi (PNL), Ninel Peia (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PNL), Ion Stan 

(PSD), Eugen Tomac (neafiliat)  şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

Au absentat: 

      Mircea Lubanovici (PNL) – preşedinte, Sorin Teju (PC-PLR) – secretar, 

Mihai Bogdan Diaconu (neafiliat), Adrian Mocanu (PSD), Constantin-Stelian-

Emil Moţ (PSD). 
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          Au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării Ştiinţifice: domnul Vasile Şalaru - secretar de stat şi doamna 

Tania Irimia - director general învăţământ preuniversitar.                                              

 
 

Marţi, 10 martie 2015 
 
         Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

din ziua de 10 martie 2015 a fost condusă de domnul deputat Mario-Ernest 

Caloianu, vicepreşedinte.  

După supunerea la vot a ordinii de zi, preşedintele Comisiei a prezentat 

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 

privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate (Pl x 

147/2015), pentru care comisia a fost sesizată în avizare. 

         Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, 

republicată, în sensul obligării agenţilor de ocupare a forţei de muncă să 

transmită misiunilor diplomatice ale României datele de contact ale cetăţenilor 

români pe care îi plasează la muncă în străinătate. 

        În calitate de iniţiator, deputatul Ovidiu Raetchi şi-a expus punctul de 

vedere în cadrul dezbaterilor. 

        Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă cu observaţiile şi 

propunerile Consiliului Legislativ, expunerea de motive, precum şi punctul de 

vedere al Guvernului care nu susţine adoptarea propunerii legislative în forma 

prezentată.  

        În urma dezbaterilor, s-a hotărât cu unanimitate de voturi a celor 

prezenţi avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

       Dezbaterea asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii 

299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (Pl x156/2015), 

l-a constituit următorul punct al ordinii de zi.  

 

 

 



 

 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. 

        Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

au examinat propunerea legislativă, observaţiile şi propunerile Consiliului 

Legislativ, expunerea de motive, precum şi punctul de vedere al Guvernului 

care nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

        În calitate de iniţiator, deputatul Aurelian Mihai şi-a expus punctul de 

vedere în cadrul dezbaterilor. 

        Sesizată în fond, Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării va continua dezbaterile împreună cu Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci în şedinţa următoare.  

 Şedinţa comisie a continuat cu întâlnirea membrilor Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării cu domnul Vasile Şalaru, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi 

doamna director general Tania Irimia. 

 Invitarea reprezentanţilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a 

avut drept scop încercarea identificării unei modalităţi prin care copiii 

românilor întorşi în ţară după o şedere îndelungată în străinătate, pot fi mai 

uşor şi mai rapid reacomodaţi cu limba română şi astfel mai uşor de integrat 

sau reintegrat în sistemul educaţional românesc.  

 Solicitarea membrilor Comisie pentru reprezentanţii Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a fost aceea de găsire a unei modalităţi prin 

care cei care doresc să se reîntoarcă acasă, cu deficienţe de limbă română, să 

poată beneficia de o curriculă care să îi reintegreze, să îi formeze şi să îi 

acomodeze cu limba, cultura şi civilizaţia română. 

 Secretarul de stat Vasile Şalaru a propus un proiect prin care să fie 

stabilite şi implementate o serie de programe de recuperare şi integrare. 

Aceste programe de acomodare ar cuprinde cursuri de caligrafie, fonetică, 

gramatică şi limba română şi ar urma să se desfăşoare în incinta unităţilor de 

învăţământ, fiind separate de cursurile urmate în mod curent în şcoli, oferind 

astfel posibilitatea de integrare şi socializare a tinerilor. 



 În privinţa desfăşurării cursurilor, secretarul de stat a mai subliniat 

faptul că aceste cursuri trebuie să fie iniţiate de şcoli, iar profesorii care se vor 

ocupa de evaluarea şi predarea limbii române să fie plătiţi pentru numărul de 

ore efectuate. 

 Aceste cursuri, după cum a menţionat domnul Şalaru ar putea fi urmate 

de toţi copiii români care se întorc acasă şi doresc să intre sau să reintre în 

sistemul de învăţământ românesc, dar au nevoie de o perioadă de 

aprofundare a limbii române, limita de vârstă fiind de 18 ani. 

 Proiectul adus în atenţie de secretarul de stat Şalaru include ca la 

sfârşitul cursurilor, care pot dura între câteva luni şi un an, copiii să primească 

un certificat de cunoaştere a limbii române, şi numai după obţinerea acestui 

document părinţii îi vor putea înscrie copiii în sistemul de învăţământ 

românesc. 

 După cum a mai subliniat domnul Vasile Şalaru, nu este vorba de un an 

pregătitor, copiii urmând a fi integraţi în sistemul de învăţământ românesc “pe 

măsură ce aprofundează limba română”.  

 Discuţiile dintre membrii Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării şi reprezentanţii Ministerului Educaţiei au făcut referire la 

modalitatea de punere în practică a soluţiilor viabile identificate şi s-a convenit 

stabilitea unor viitoare întruniri pentru a fi luate decizii în acest sens şi pentru 

a putea concretiza cât mai repede acest proiect. 

 Secretarul de stat a propus implementarea acestui proiect până în luna 

septembrie a acestui an.  

 

 Întors recent din colegiul pe care îl reprezintă, deputatul Aurelian Mihai 

a adus în atenţia membrilor comisiei situaţia îngrijorătoare a românilor din 

Italia, făcând referire la actele cu caracter xenofob recente care au avut loc 

într-un cartier situat la periferia Romei, unde mai multe maşini înmatriculate 

în România au fost incendiate. 

 Având în vedere situaţia alarmantă şi desele incidente apărute în Roma 

la adresa cetăţenilor români, membrii comisiei au hotărât invitarea 

ambasadorului Republicii Italiene la o şedinţă viitoare.  

 

 

 



 

 

 

Joi, 12  martie 2015 

 

 

Studiu individual asupra proiectelor aflate pe agenda de lucru a comisiei. 
 

 

 
    PREŞEDINTE, 

   Mircea Lubanovici 


