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PROCES-VERBAL 
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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 29 ianuarie 2018 

 

 

    La lucrările comisiei din ziua de 29 ianuarie 2018  au participat           

16 deputaţi din totalul de 16 membri: 

 

    Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie 

(USR)  – vicepreşedinte, Sorin Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae 

Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar,  

Nicolaie Sebastian Valentin Radu – secretar, Ştefan-Alexandru Băişanu 

(ALDE), Cristian Buican (PNL), Doru Petrişor Coliu (PMP), Angelica Fădor 

(PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Claudia Gilia (PSD), Costel Lupaşcu (PSD), 

Marilen-Gabriel Pirtea (PNL), Vasile Alin Văcaru (neafiliat) şi Alexandru Mihai 

Voicu (PNL) .  
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         La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi din 

partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni domnii secretari de stat 

Ovidiu-Cristian Iane și Veaceslav Șaramet, domnii directori Laviniu Enii și 

Luca Andrei, precum și doamna Ana -Maria Bud – consilier juridic, iar din 

partea societății civile au participat domnii Eugen Popescu – Preşedinte 

Executiv al Fundaţiei Naţionale pentru Românii de Pretutindeni şi Laurenţiu 

Plăeşu – reprezentant al Federaţiei pentru Românii de Pretutindeni. 

 

Luni,  29 ianuarie 2018 

 

  Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

Camera Deputaților și Comisia românilor de pretutindeni din Senat şi-au 

desfăşurat lucrările în ședință comună în ziua de 29 ianuarie 2018, fiind 

conduse de domnul senator Viorel-Riceard Badea, președintele Comisiei 

românilor de pretutindeni din Senat. 

     Pe ordinea de zi a ședinței comune s-a aflat audierea doamnei 

deputat Natalia-Elena Intotero, candidatul desemnat să preia portofoliul de 

ministru al românilor de pretutindeni. 

          În deschiderea ședinței, domnul senator Viorel-Riceard Badea, 

președintele Comisiei românilor de pretutindeni din Senat a dat cuvântul 

doamnei ministru desemnat Natalia-Elena Intotero pentru a prezenta 

strategia și programul de guvernare destinat românilor de pretutindeni, în 

partea a  doua a ședinței având loc sesiunea de întrebări și răspunsuri. 

După cum a menționat doamna ministru desemnat Natalia-Elena 

Intotero, proiectul pe care îl va prezenta este conceput pe baza programului 

de guvernare care a fost realizat gândindu-se la fiecare român în parte, în 

calitate de ministru desemnat să preia acest portofoliu important.  

          Deputat aflat la al doilea mandat și actualmente activând ca 

vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților, 

doamna ministru desemnat Natalia-Elena Intotero a menționat că domeniul  



3 
 

 

românilor de pretutindeni nu îi este un domeniu străin având în vedere 

experiența profesională și activitatea desfășurată în anii precedenți, 

precizând în același timp că, potrivit strategiei pentru românii de 

pretutindeni, numărul românilor de pretutindeni este estimat în acest 

moment la 10 milioane. 

        În ceea ce priveste românii din afara granițelor, doamna ministru 

desemnat Natalia-Elena Intotero consideră că ceea ce se poate face este a 

se asigura o mai bună legătură cu românii de pretutindeni, o legătură de 

care cu toții avem nevoie atât noi, românii aflați în țară, cât și românii din 

afară. 

 În ceea ce privește rolul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 

este de a crea cadru legislativ în domeniul relației românilor de pretutindeni, 

de a iniția, organiza sau sprijini acțiuni considerate necesare și oportune 

pentru păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, 

lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni. 

Fie că se va vorbi de educație, cultură,  mass-media, spiritualitate și 

tradiție sau societatea civilă, doamna ministru desemnat Natalia-Elena 

Intotero a menționat că va acorda o atenție deosebită fiecărui domeniu în 

parte. 

În opinia domniei sale "fără cultură și spiritualitate nu se va cunoaște 

niciodată drumul către libertate". 

 În ceea ce privește Anul Centenarului, doamna ministru desemnat 

Natalia-Elena Intotero a adus în atenția membrilor Comisiilor reunite 

programul de finanțare „Centenar 2018”, program care completează 

portofoliul deja existent pe domeniile de finanțare. Prin acest program, 

doamna ministru desemnat își propune să dezvolte proiecte care să 

contribuie la promovarea valorilor românești în țările cu comunități 

semnificative de români și comunități istorice. 
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 De asemenea, după cum a precizat domnia sa, se va alătura oricăror 

inițiative locale de celebrare a centenarului 2018, prin organizarea de 

conferinţe, seminarii, acţiuni culturale, precum și prin promovarea 

personalităților românești din afara granițelor țării. 

         Va sprijini, de asemenea, continuarea campaniei de înfrăţire a 

judeţelor din România şi sectoarelor Municipiului Bucureşti cu unităţi 

administrativ-teritoriale similare din statele unde există comunităţi de 

români. Aceasta se va derula în cadrul programului „Centenar prin înfrăţire”. 

  În acest context, a făcut un apel către membrii Comisiilor reunite de a 

se implica, deoarece, în opinia domniei sale numai împreună se vor putea 

realiza proiectele propuse pentru sprijinul românilor de pretutindeni, 

subliniind în același timp că este un om al dialogului. 

         Domeniul cultural este un alt domeniu aflat în atenția doamnei  

doamna ministru desemnat, domnia sa precizând că va susține și sprijini 

înființarea unor centre culturale, alături de cele de informare după modelul 

celui de la Comrat, precum și a unor centre comunitare, acestea fiind de 

asemenea o necesitate pentru românii din afara granițelor. 

  Dorința românilor de pretutindeni de avea un muzeu a lor se află, de 

asemenea, printre prioritățile domniei sale. 

        În acest context, doamna ministru desemnat Natalia-Elena Intotero a 

precizat că va încerca identificarea împreună cu echipa de la minister, 

precum și cu toți factorii abilitați, a unui spațiu corespunzător pentru 

înființarea unui Muzeu al Românilor de Pretutindeni. 

 Va depune, de asemenea, toate eforturile în vederea inițierii și 

finalizări,  amenajării Casei Memoriale „Aron Pumnul” din Cernăuţi şi 

organizarea în incinta acesteia a unui muzeu în memoria lui Mihai Eminescu 

și Aron Pumnul. 

        Va continua și sprijini inițiativele de organizarea a cursurilor de limbă 

română, va susține înființarea de clase cu predare în limba română, precum 

și dezvoltarea și modernizarea rețelei de scoli, grădinițe și biblioteci, în țările 

cu comunități românești, cu accent pe comunitățile istorice. 
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  Va continua și sprijini extinderea programului de tabere ARC pentru 

copii din străinătate (atât pentru perioada de vară cât și pentru perioada de 

iarnă), astfel încât, elevii din afara granițelor din cadrul acestui program, să 

se bucure atât de mare și cât de munte, mulțumind în același timp tuturor 

celor care au contribuit la reușita acestui proiect. 

         Susținerea și dotarea cu manuale, suporturi de curs și alte materiale 

cu caracter identitar a școlilor în care  învață copii români se află, de 

asemenea, printre prioritățile domniei sale. 

  Sprijinul de care se bucură în prezent elevii și profesorii de limba 

română din Ucraina prin acordarea de burse, îl dorește extins și la celelalte 

comunități. 

  Având în vedere rolul determinat al cultelor în relația cu comunitățile 

de români din străinătate, doamna ministru desemnat Natalia-Elena 

Intotero, va susține evenimentele organizate în cadrul acestora, precum și 

acțiuni educaționale, dar și acțiuni caritabile. 

        Acolo unde va fi posibil și se vor identifica resurse bugetare, dorește  

să contribuie la conservarea sau repararea bisericilor în localitățile unde 

există comunități mari de români și nu numai. 

         Va sprijini presa de limba română din afara țării. Va susține presa 

scrisă, presa on-line, radioul, tv de limba română existente în afara 

granițelor și va contribui la înființarea de noi publicații, întrucât se dorește ca 

românii din străinătate să beneficieze de informații utile în toate domeniile  

de interes. 

          Un alt proiect al doamnei ministru desemnat Natalia-Elena Intotero 

este acela de a reuni reprezentanți mass-media din România cu presa de 

limba română din afara granițelor țării, pentru un schimb de experiență. 

Doamna ministru desemnat Natalia-Elena Intotero propune ca proiectul să 

se realizeze în acest an, fiind anului Centenarului, anul Unirii. 

         Mediul asociativ românesc reprezintă o altă prioritate pe care doamna 

ministru desemnata o are în vedere. Astfel, domnia sa dorește consolidarea 
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acestor relații pentru ca aceștia să reprezinte portavocea noastră în 

comunitățile de români. 

         Dorește, de asemenea, înființarea de noi asociații, alături de 

consolidarea și susținerea celor existente deja existente, precum și 

federalizarea acestora, considerând că acestea ne vor face mai puternici și 

mai vocali în statele de reședință. Domnia sa a menționat că trebuie să 

urmărim îndeplinirea acestor obiective. 

         Având în vedere respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului şi nediscriminării, doamna ministru desemnat Natalia-Elena Intotero, 

a precizat că se va alătura Ministerului Afacerilor Externe și celorlalte 

instituții de resort pentru acordarea de sprijin și servicii de asistență pentru 

românii din afara granițelor. 

    Concomitent, va susține procesul de integrare a românilor în țările de 

reședință unde aceștia trăiesc, va derula campanii de informare privind 

condițiile locale de viață și de muncă ale românilor din afara granițelor, 

continuând, de asemenea, proiectele deja existente precum „Informare  

acasă”, și „Siguranță în lume”, campanie destinată românilor care locuiesc, 

studiază și muncesc în străinătate. 

 În încheierea scurtei prezentări, doamna ministru desemnat Natalia-

Elena Intotero a mulțumit domnului deputat Constantin Codreanu, 

președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor 

țării, domnului senator Viorel-Riceard Badea, președintele Comisiei românilor 

de pretutindeni de la Senat, precum și membrilor celor două Comisii pentru 

toate diligențele făcute in decembrie 2017, pentru aportul considerabil adus 

ca bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni să crească 

considerabil. Conform celor menționate de doamna ministru desemenat 

Natalia-Elena Intotero, actualmente, în urma acestor diligențe, bugetul 

alocat Ministerului pentru Românii de Pretutindeni a crescut cu aproximativ 

62% , iar bugetul alocat proiectelor a crescut cu aproximativ 90%. 
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         În opinia domniei sale, actualmente, bugetul Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni este insuficient având în vedere numărul mare de 

români, de aproximativ 10 milioane, sperând în același timp ca în anul viitor 

bugetul Ministerului să mai crească. 

   Ședința Comisiei a continuat cu sesiunea de întrebări și răspunsuri. 

În cadrul sesiunii de întrebări, domnul senator Viorel-Riceard Badea, 

președintele Comisiei românilor de pretutindeni din Senat a dat cuvântul 

membrilor Comisiilor reunite. 

   În deschiderea sesiunii de întrebări, domnul deputat Constantin 

Codreanu, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării din Camera deputaților și-a exprimat bucuria că  informațiile 

apărute în spațiul public referitoare la trecerea Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni în subordinea Ministerului Afacerilor Externe nu s-au 

concretizat.    

         În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a adus în 

atenția membrilor Comisiilor reunite faptul că acest lucru s-a datorat 

intervențiilor și reacțiilor venite din partea societății civile, societate civilă 

care a contribuit activ și la suplimentarea bugetului Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni în decembrie 2017, unii dintre reprezentanții 

societății civile fiind prezenți la audiere.  

        Cu acest prilej, domnul președinte Constantin Codreanu a mulțumit 

membrilor societății civile pentru implicare și aport. 

 De asemenea, domnul deputat Constantin Codreanu și-a exprimat 

speranța că vor avea o cooperare cât mai productivă mai ales că există 

câteva modificări esențiale privind cadrul legislativ legat de acordarea 

sprijinului pentru românii de pretutindeni. 

         În ceea ce privește înființarea unui Muzeu al Românilor de Pretutindeni 

și în acest caz domnul președinte Constantin Codreanu și-a exprimat bucuria 

să revadă în programul de guvernare dorința de a înființa un Muzeu al  
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Românilor de Pretutindeni, având un cadru legislativ necesar de peste 10 

ani. 

           Referitor la înființarea Muzeului pentru Românii de Pretutindeni, 

domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să afle perioada pe care o 

estimează în găsirea unui sediu fizic pentru utilizarea și înființarea acestui 

Muzeu al Românilor de Pretutindeni.  

  Referitor la legea 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare 

românești, proiect de altfel revenit la comisie și care va fi discutat începând 

cu luna februarie a.c., domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să 

afle dacă, în calitate de ministru, este de acord ca personalul care 

gestionează activitatea acestor centre comunitare să fie selectat din rândul 

comunității în care aceste centre comunitare vor fi înființate.  

         Având în vedere că, în cadrul prezentării, printre prioritățile 

menționate de doamna ministru desemnat Natalia-Elena Intotero au fost 

menționate și deschiderea de clase în limba română, domnul senator Nicolae 

Marin, vicepreședinte al Comisiei românilor de pretutindeni din Senat, a dorit 

să afle care sunt țările unde intenționează să deschidă aceste clase și unde 

funcționează aceste clase la momentul actual. 

  O altă întrebare a domnului vicepreședinte Nicolae Marin a fost cea 

legată de bursele din Ucraina, respectiv, care este cadrul legal pentru 

acordarea acestor burse și dacă le-a identificat.  

  Domnul senator Radu-Mihai Mihail, secretar al Comisiei românilor de 

pretutindeni din Senat a dorit să afle cum se împacă doamna Intotero 

propusă ministru pentru românii de pretutindeni și deputatul Intotero care a 

fost împotriva românilor plecați să muncească în străinătate în anul 2013. 

         Domnii deputați Sorin Roman și Nicolae Velcea, vicepreședinți ai 

Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera 

Deputaților au dorit să afle numărul aproximativ al comunităților de români  
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din Ungaria, respectiv data când se sărbătorește Ziua Românilor de 

Pretutindeni. 

  Spațiu informațional comun România – Republica Moldova, a fost un 

alt subiect adus în atenția Comisiilor reunite și a reprezentanților Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni de către domnul deputat Matei Adrian 

Dobrovie, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării, capitol care apare de altfel în programul de guvernare 2018-

2020. 

  Ca sugestie, domnul vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie a precizat 

că în mandatul trecut a existat o idee la nivelul Departamentului Politici 

pentru Relația cu Românii de Pretutindeni (DPRRP),  așa numitul Consiliul 

Consultativ mass-media România - Republica Moldova, inițiativă care, din 

păcate, nu a fost continuată, dar care viza interconectarea politicilor 

editoriale ale jurnaliștilor de pe cele două maluri, atragerea de fonduri în 

comun, precum și alte astfel de inițiative utile. 

 Întrebarea adresată doamnei ministru desemnat Natalia-Elena 

Intotero a fost dacă va reînvia această inițiativă abandonată de 

Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni (DPRRP). 

  Alte întrebări adresate doamnei ministru desemnat de către domnului 

vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie  au făcut referire la măsurile concrete 

pentru dezvoltarea spațiului informațional comun România-Republica 

Moldova, numărul atașaților de diaspora, precum și comunitățile în care 

ministerul intenționează să trimită atașati de diaspora, plecând de la 

realitatea că actualmente, a fost trimis un singur atașat în Regatul Unit al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru problema brexit-ului. 

 Ca urmare a promovării în ultima perioadă a programului Start-up, 

domnul senator Ioan-Narcis Chisăliță, membru al Comisiei românilor de 

pretutindeni din Senat, a dorit să afle ce presupune concret acest program si 

rolul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în derularea acestuia. 
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 Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu, membru al Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării a dorit să afle care va fi 

maniera de colaborare cu deputații de diaspora în mod real pentru toate 

măsurile de legi care sunt necesare pentru diaspora, precum și cum va 

gestiona în calitate de ministru situația brexitului si a românilor din Regatul 

Unit, având în vedere că România preia președinția UE, românii din Regatul 

Unit având nevoie urgentă de informare referitoare la toate drepturile pe 

care le vom putea obține. 

           Având în vedere adoptarea de către Rada Supremă din  Ucraina a 

legii minorităților naționale la finele anului trecut, doamna deputat Angelica 

Fădor, membru al Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării din Camera Deputaților a dorit să afle măsurile avute pentru 

drepturile românilor  din Ucraina de a învăța în limba maternă. 

         Măsurile care crede că se vor putea adopta pentru atenuarea 

fenomenului imigraționist și dacă se gândește la asemenea măsuri deoarece 

s-au gândit la măsuri pentru buna integrare a românilor din străinătate în 

locurile în care se află dar nu a auzit de măsuri pentru stoparea acestora, se 

numără printre întrebările adresate de domnul deputat Nicolae Daniel 

Popescu, secretar al Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării, doamnei ministru desemnat Natalia-Elena Intotero. 

 Domnul deputat Alin Văcaru, a dorit să afle cum se va proceda  în 

cazul unor probleme a căror complexitate depășește cadrul de competență al 

ministerului, dar sunt probleme care privesc românii din afara granițelor. 

Cum vor fi gestionate acestea și de către cine? 

        Domnul deputat Marilen-Gabriel Pirtea, membru al Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara graițelor țării, a adus în atenția doamnei 

ministru desemnat Natalia-Elena Intotero subiectul cu privire la învățământul 

universitar pentru diaspora, precizând că nu a văzut în programul de 

guvernare o preocupare pentru acesta. După cum a precizat deputatul  
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Marilen-Gabriel Pirtea, suntem în anul 2018, când deja sunt generații de 

românii care au depășit învățământul preuniversitar și ar dori să știe dacă 

ministerul are în vedere dezvoltarea unor linii de studii în mediu universitar 

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării,  dacă se va colabora 

cu universitățile care doresc să deschidă  aceste linii și dacă, în acest sens,  

vor sprijini demersurile în relațiile cu administrațiile țărilor respective, pentru 

a încuraja dezvoltarea învățământului în limba romană în diaspora.

 Având în vedere că, în cadrul prezentării, printre prioritățile 

menționate de doamna ministru desemnat Natalia-Elena Intotero s-au aflat 

și comunitățile istorice, domnul deputat Nicolae Georgescu, membru al 

Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a dorit să 

afle care sunt concret aceste comunități istorice. 

 Domnul deputat Alexandru-Ștefan Băișanu, membru al Comisiei pentru 

comunităților de români din afara granițelor țării a venit cu câteva propuneri 

privind comunitățile de români din Cernăuți. Printre acestea au fost 

menționate deplasarea parlamentarilor la Cernăuți pentru sprijinirea 

românilor din zona mai sus menționată, precum și de a avea întrevederi la 

cel mai înalt nivel cu autoritățile din Cernăuti. În opinia domniei sale, având 

în vedere și atribuțiile Comisiei, această deplasare ar fi benefică pentru 

românii din Cernăuți. 

 În acest context, domnul senator Viorel-Riceard Badea, președinte al 

Comisiei românilor de pretutindeni din Senat,  a făcut invitația membrilor  

Comisiilor reunite și a reprezentanților Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni de a participa la evenimentul din data de 1 Aprilie a.c., 

eveniment care va avea loc la Fântâna Albă, unde se va comemora uciderea 

celor câteva mii de românii.  

 Având în vedere că în cadrul prezentării programului de guvernare s-a 

făcut referire și la sesiunile de finanțare, domnul președinte Viorel-Riceard 

Badea a dorit să afle care este bugetul alocat pentru Centenarul Marii Uniri, 

precum și pentru înființarea Muzeului Românilor de Pretutindeni. 
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          De asemenea, domnul președinte Viorel-Riceard Badea a mai dorit să 

afle care este locația celor cinci centre de informare și care este bugetul 

alocat acestor centre. 

   În privința vulnerabilității pe relația cu Serbia, respectiv comunitatea 

de români din Valea Timocului, domnul președinte Viorel-Riceard Badea a 

dorit să afle cum înțelege ministrul desemnat să promoveze un proiect 

educațional pentru ca românii din Valea Timocului să învețe limba literară 

română. 

     Referitor la executarea integrală a bugetului acordat de Parlamentul 

României Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, domnul senator 

Viorel-Riceard Badea, președintele Comisiei românilor de pretutindeni din 

Senat a menționat că dorește foarte mult executarea integrală a bugetului 

acordat Ministerului pâna cel târziu de 15 decembrie a.c. 

   Ședința Comisiilor reunite a continuat cu sesiunea de răspunsuri.  

          Vis-a –vis de de perioada de stimare pentru găsirea unui sediu fizic 

pentru utilizarea și realizarea Muzeului Românilor de pretutindeni, întrebare 

adresată de domnul deputat Constantin Codreanu, președintele Comisiei 

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera 

Deputaților, doamna ministru desemnat Natalia-Elena Intotero a precizat că 

va face tot ce îi stă în putință pentru a găsi în cel mai scurt timp un spațiu, 

urmând a avea discuții și cu colegii de la minister. 

          În ceea ce privește legea 86/2016 privind instituirea centrelor 

comunitare românești, proiect aflat actualmente în cadrul comisiilor de 

specialitate, referitor la  solicitarea ca personalul care să gestioneze 

activitatea acestor centre comunitare să fie selectat din rândul comunității în 

care aceste centre comunitare vor fi înființate, doamna Natalia-Elena 

Intotero a precizat că vor exista consultări, vor fi prezenți în cadrul comisiilor 

de specialitate, și vor încerca să găsească soluții pentru ca români din afara 

granițelor țării să fie bine reprezentați și aceste centre comunitare să 

funcționeze în interesul și numai în interesul românilor din afara granițelor. 
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              Cu privire la deschiderea de clase de limbă română, întrebare 

adresată de domnul senator Nicolae Marin, vicepreședinte al Comisiei 

românilor de pretutindeni din Senat, doamna ministru desemnat a precizat 

că există foarte multe clase de limba română în afară granițelor țării. 

     Ca și clase de limba română au fost menționate cele din 

comunitățile istorice, respectiv Ungaria, Serbia, Ucraina, precum și cele din 

diaspora economică, repectiv Italia, Spania și Germania. 

      De asemenea, domnia sa a mai precizat că există deschidere 

pentru deschiderea de noi clase cu predare în limba română, absolut 

necesare atât pentru comunitățile istorice cât si pentru diaspora mobilă, 

având în vedere că, dacă la un moment dat acești români ar dori să se 

întoarcă acasă, în special copii acestora, trebuie să se poată integra în 

învățământul din țara noastră. 

 În privința burselor care se vor acorda etnicilor români din Ucraina, 

doamna ministru desemnat a menționat că a fost aprobată OUG 85/2017  

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru 

acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în 

Ucraina, care modifică art 5 privind sprijinul cetățenilor români din Ucraina. 

 De asemenea, doamna ministru desemnat Natalia-Elena Intotero a 

adus în atenția membrilor Comisiei și faptul că, acum câteva zile a fost 

adoptată și o hotărârea de guvern care reglementează normele de aplicare 

ale acesteia. 

  Domnia sa a menționat că vor fi aproximativ 1000 de burse pentru 

etnicii români, în cuantum de 200 lei și se vor acorda 300 de stagii de 

perfecționare pentru profesorii care doresc să se perfecționeze în Romania în 

cadrul diferitor universități.  

  În privința procedurilor de selecție, domnia sa a mai precizat că 

acestea sunt prevăzute în hotărârea de guvern, bursele urmând a fi plătite 

de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni prin intermediul mediului 

asociativ. 

 



14 
 

          În acest context, doamna ministru desemnat a menționat că acesta 

este un proiect pe care și-l dorește a fi de succes, contând în același timp pe 

sprijinul tuturor în vederea identificări necesităților, încercând, de asemenea, 

acordarea acestor burse și pentru alte comunități. 

          La întrebarea adresată domnului senator Radu-Mihai Mihail, secretar 

al Comisiei românilor de pretutindeni din Senat, doamna ministru desemnat 

Natalia-Elena Intotero a precizat că din totdeauna și în prezent sau în viitor,  

își iubește țară și pe români, și va depune tot efortul pentru ca românii din 

afara granițelor să fie reprezentați. 

         În cazul în care domnul senator Radu-Mihai Mihail a făcut referire la 

un articol de presă apărut, doamna ministru desemnat Natalia-Elena 

Intotero,  a precizat că nu dorește să acuze pe nimeni, cerându-și în același 

timp scuze dacă s-a interpretat altfel decât și-ar fi dorit, menționând că este 

un om care a încercat să muncească mai mult pentru a veni în sprijinul 

românilor, solicitând în același timp încrederea, subliniind, de asemenea, că 

este un om care muncește pentru români, atât pentru cei din țară și în 

special pentru cei din afara granițelor. 

  În ceea ce privește numărul comunității de români din Ungaria, 

întrebare adresată de domnul deputat Ioan-Sorin Roman, vicepreședinte al 

Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, doamna 

ministru desemnat Natalia-Elena Intotero a precizat că această comunitate 

de români din Ungaria este mai micuță, dar este o comunitate istorică la fel 

de importantă, numărul acestei comunități fiind de aproximativ 26.000. De 

asemenea a menționat că va face tot ce îi stă în putință, dorind să 

promoveze proiecte care să vină în sprijinul comunității românești atât din 

Ungaria, cât și al tuturor celorlalte comunități istorice. 

 Cu privire la data sărbătoririi Zilei Românilor de Pretutindeni, întrebare 

adresată de domnul deputat Nicolae Velcea, vicepreședinte al Comisiei 

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării,  doamna ministru 

desemnat a precizat că aceasta se sărbătorește în ultima Duminică a lunii  
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mai, aducând în același timp în atenția membrilor Comisiilor reunite că în 

mandatul trecut, în urmă cu doi ani, această zi se sărbătorea pe 30 

Noiembrie, de Sf Andrei, dar, la inițiativa parlamentarilor de diaspora din 

mandatul trecut, această dată s-a modificat. 

         Vis-a-vis de spațiul informational și atașatul de diaspora, întrebări 

adresate de domnul vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie, doamna ministru 

desemnat Natalia-Elena Intotero a precizat că proiectul de care vorbea 

domnul vicepreședinte Matei-Adrian Dobroive i se pare unul foarte bun, 

promițând în același timp că o să încerce să identifice și să aibă un dialog 

pentru acest proiect vis-a-vis de mass-media din Romania si mass-media din 

Republica Moldova și nu numai, făcând în același timp un apel la experiența 

pe care o are domnul vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie ca fost 

reprezentant al mass-media din afara granițelor. 

  Referitor la atașații de diaspora în Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord, doamna ministru desemnat a adus în atenția membrilor 

Comisiilor reunite faptul că urmează să fie trimiși atașați în Regatul Unit al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord, existând în curs discuții cu Ministerul 

Afacerilor Externe. De asemenea, domnia sa a menționat că dorește 

trimiterea mai multor atașați dar acest lucru depinde de noi toți, precum și 

de o mai bună conlucrare cu Ministerul Afacerilor Externe, cu instituțiile 

abilitate, misiunile diplomatice, precum și cu mediul asociativ românesc, în 

special, în comunitățile numeroase. 

   În privința măsurilor care vor fi adoptate pentru atenuarea 

fenomenului imigraționist, întrebare adresată de domnul deputat Nicolae 

Daniel Popescu, secretar al Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării, doamna ministru desemnat Natalia-Elena Intotero a 

menționat Programul Start-up diaspora. De asemenea, domnia sa a mai 

precizat rolul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, de a derula, în 

acest context informând membrii Comisiilor reunite că au fost începute deja  
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campaniile de informare prin intermediul misiunilor diplomatice, cu sprijinul 

mediului asociativ românesc. 

         Un alt Program adus în atenția Comisiilor reunite de către doamna 

ministru desemnat Natalia-Elena Intotero, a fost Programul pe care l-a 

propus “Mai mulți bani în buzunarele românilor” prin creșterea nivelului 

economic, domnia sa precizând că, în momentul în care salariile vor fi mai 

mari, automat românii se vor întoarce și mai mulți acasă. Conform 

informațiilor deținute de domnia sa, sunt foarte mulți români care și-ar dori 

să se întoarcă acasă. 

         La întrebarea adresată de doamna deputat Angelica Fădor, membru al 

Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, cu privire la 

măsurile avute în vedere cu privire la drepturile românilor din Ucraina de a 

învăța în limba maternă, doamna ministru desemnat Natalia-Elena Intotero a 

precizat că este foarte importantă derularea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului prin care se acordă burse atât etnicilor români, tinerilor, dar și 

stagiile de perfecționare ale profesorilor, în acest context precizând că în 

continuare se poartă discuții cu Ministerul Afacerilor Externe și instituțiile 

abilitate, solicitând în acest context sprijinul tuturor pentru a găsi cele mai 

bune soluții pentru românii din comunitatea istorică din Ucraina. 

 Cu privire la măsurile luate în cazul unor probleme care depășesc 

competență a Ministerului, dar privesc românii din afara granițelor cum se 

gestionează acestea, întrebare adresată de domnul deputat Alin Văcaru, 

membru al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, 

doamna ministru desemnat a precizat că, în cadrul Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni, există un grup interministerial care se întrunește 

ori de câte ori este nevoie pentru a dezbate aceste probleme și a identifica 

cele mai bune soluții pentru românii din afară. 

  Referitor la solicitarea domnului deputat Marilen-Gabriel Pirtea, 

membru al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, 

doamna ministru desemnat Natalia-Elena Intotero a precizat că ideea  
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domnului deputat Marilen-Gabriel Pirtea este una excelentă, având și 

experiență fiind rector al Universității din Timișoara, asigurându-l de toate 

deschiderea în acest sens. 

   De asemenea, domnia sa a menționat că este în colaborare cu 

Ministerul Afacerilor Externe și încearcă găsirea unor posibilități legale 

împreună cu distinșii parlamentari pentru deschiderea unor astfel de secții 

din partea universităților din afară, pe principiul reciprocității. 

           Domnul senator Viorel-Riceard Badea, președintele Comisiei 

românilor de pretutindeni din Senat, a propus doamnei ministru desemnat ca 

imediat după obținerea votului în plen, la o săptămână cel târziu, membrii 

comisiilor reunite să aibă o întrevedere pentru aprofundarea acestor discuții. 

    În urma supunerii la vot, doamna Natalia-Elena Intotero a primi aviz 

favorabil cu 15 voturi pentru, 10 împotrivă și 2 abțineri. 

    În încheierea audierii, doamna Natalia-Elena Intotero a asigurat 

membrii Comisiilor reunite de toată considerația și respectul, menționând că 

va fi prezentă ori de câte ori i se va solicita. 

           De asemenea, domnia sa a precizat că va trimite în cel mai scurt 

timp răspunsul în scris distinșilor parlamentari cărora nu a reușit să le dea 

un răspuns. 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 
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