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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor  

   
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

Bucureşti, 24.04.2018 
Nr. 4c-2/112 

 Comisia pentru comunităţile 
de români din afara 

graniţelor ţării 
Bucureşti, 24.04.2018 
Nr. 4c-18/66 

PLx 50/2018 

CĂTRE 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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, 
transmis comisiilor cu nr. PLx 50/2018 din 26 februarie 2018. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 

 

Marius - Constantin BUDĂI 

 

PREŞEDINTE, 

 

Constantin CODREANU 

 

cristina.dicu
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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor  

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
Bucureşti, 24.04.2018 

Nr. 4c-2/112 

 Comisia pentru comunităţile 
de români din afara 

graniţelor ţării 
Bucureşti, 24.04.2018 
Nr. 4c-18/66 

PLx 50/2018 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ,  nr. 972/15.11.2017 

R A P O R T      C O M U N 

asupra 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi 
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării au fost sesizate spre dezbatere în 
fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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, transmis cu adresa nr. PLx 50/2018 din 26 februarie 
2018 şi înregistrat la comisii sub nr.4c-2/112, respectiv 4c-18/66. 
 Potrivit prevederilor Constituţiei României, republicată, Camera decizională pentru 
acest proiect de Lege este Camera Deputaţilor. 
 Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 19 februarie 2018. 
 La întocmirea raportului comun comisiile au avut în vedere: 

- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale nr.4c-5/6 din 07 martie 2018. 

- avizul favorabil cu un amendament admis al Comisiei pentru politică externă                     
nr.4c-13/5 din 06 martie 2018. 

- avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, nr.4c -9/58 din 06 
martie 2018. 

 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal care să permită 
acordarea burselor de studiu, în scopul studierii limbii române sau în limba română, de către 
românii de pretutindeni, astfel cum sunt definiţi la art.1 din Legea nr.299/2007, în statele de 
reşedinţă ale acestora, precum şi instituirea normelor legale, cu caracter temporar, respectiv 
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pentru anul 2017-2018, care să permită finanţarea burselor individuale de studiu pentru etnicii 
români cu domiciliul stabil în Ucraina de a studia limba română în şcolile din Ucraina. 
Cheltuielile legate de acordarea burselor vor fi suportate din bugetul Ministerului pentru Românii 
de Pretutindeni, în limita fondurilor alocate. 
 Plata sumelor reprezentând bursele acordate se va face către beneficiari, prin intermediul 
asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații neguvernamentale din Ucraina. 

 În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru buget finanțe și 
bănci au examinat proiectul de Lege şi documentele conexe, în şedinţa din data de 24 aprilie 
2018, iar membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor, în ședința din 17 
aprilie 2018. 

 La lucrările Comisiei pentru buget finanțe și bănci  și-au înregistrat prezența un număr de 
24 deputați, din totalul de 25 de membri, iar la lucrările Comisiei pentru comunităţile de români 
din afara graniţelor un număr de 13 deputaţi din totalul de 16 de membri. 

 La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai 
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni și ai Ministerului Finanţelor Publice. 

 În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două 
comisii prezenţi la lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor raportul comun de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă 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, cu amendamente admise prezentate în anexa 1. 

Amendamentele respinse se regăsesc în anexa 2. 

          În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

            PREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE, 

                                  

Marius - Constantin BUDĂI                           Constantin CODREANU 

             SECRETAR,                                             SECRETAR, 

  

                  Marilen-Gabriel Pirtea                           Nicolaie-Sebastian RADU 

Şef serviciu - Giorgiana Ene                                                      

 

                                     Consilier parlamentar -  

Mona Alesandru 

Expert parlamentar - Dicu Ana Cristina 
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ANEXA 1 

 
Amendamente admise 

 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 

 
 
Nr. 
crt. 

Text Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.85/2017 Text Senat Text propus 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
1.   Titlul legii: 

Lege  
pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.85/2017 

pentru modificarea art.5 din Legea 
nr.299/2007 privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni, 
precum și pentru acordarea unor 
burse de studii etnicilor români cu 

domiciliul stabil în Ucraina 

Nemodificat  

2.   Articolul unic.- Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvern ului nr.85/2017 
pentru modificarea art.5 din Legea 
nr.299/2007 privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni, precum și 
pentru acordarea unor burse de studii 
etnicilor români cu domiciliul stabil în 
Ucraina, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.933 
din 27 noiembrie 2017. 

Articolul I.- Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.85/2017 
pentru modificarea art.5 din Legea 
nr.299/2007 privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni, precum și 
pentru acordarea unor burse de studii 
etnicilor români cu domiciliul stabil în 
Ucraina, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.933 
din 27 noiembrie 2017, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 

 

3.  Titlul ordonanţei de urgenţă  Titlul ordonanţei de urgenţă se  
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.85/2017 Text Senat Text propus 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  
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 

modifică și va avea următorul 
cuprins: 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 
pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 

299/2007 privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni, precum și 
pentru acordarea de burse de studiu 
sau stimulente financiare etnicilor 

români cu domiciliul stabil în 
Ucraina. 

 
Autor: Comisia pentru comunitățile 
de români din afara granițelor țării 

4.  Art. I. - La articolul 5 alineatul (1) 
din Legea nr.299/2007 privind 
sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 261 
din 22 aprilie 2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, literele b) şi 
c) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

 1. La articolul I, literele b) și c) ale 
alineatului (1) al articolului 5 se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

 

 

 ,,b) de a studia limba română în 
România, în străinătate şi în ţările de 
reşedinţă, la toate nivelurile şi 
formele de învăţământ; 

 b) de a studia limba română sau în 
limba română în România, la toate 
nivelurile și formele de învățământ, 
precum și de a studia limba română 
sau în limba română în străinătate 
și în țările de reședință; 

 

Autor:  Matei Adrian Dobrovie 

Această modificare 
cuprinde atât studiul limbii 
române, cât și studiul în 
limba română a altor 
materii. 

 

 "c) de a solicita și de a obține burse  c) de a solicita și de a obține burse de Pentru o formulare mai 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.85/2017 Text Senat Text propus 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
de studiu în România, în străinătate și 
în țările de reședință, la orice nivel și 
formă de învățământ, în vederea 
aprofundării cunoștințelor de limbă 
română și pentru afirmarea identității 
culturale și științifice române;". 

studiu sau stimulente financiare în 
România, în străinătate și în țările de 
reședință, la orice nivel și formă de 
învățământ, în vederea aprofundării 
cunoștințelor de limbă română și 
pentru afirmarea identității culturale, 
științifice, etnice și religioase 
românești; 
 
Autor: Matei-Adrian Dobrovie 

cuprinzătoare. 
 

5.   
 
Art. II. - (1) Se aprobă acordarea de 
burse de studiu etnicilor români cu 
domiciliul stabil în Ucraina pentru a 
studia în limba română în şcolile din 
Ucraina, în anul şcolar 2017-2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Plata sumelor reprezentând 
bursele ce vor fi acordate se va face 
către beneficiari de către Ministerul 

 2. Articolul II se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
(1) Se aprobă plata de burse sau 
stimulente financiare în cuantum de 
200 lei/lună/bursă sau stimulent 
financiar, pentru elevii etnici români 
cu domiciliul în Ucraina, înscriși în 
clasa I a anului școlar 2017 -2018, 
care studiază în școlile cu predare 
în limba română sau cu studiul 
unor materii în limba română ca 
limbă maternă, din sistemul de 
învățământ preuniversitar din 
Ucraina, pentru perioada ianuarie - 
iunie 2018. 
 
Autor: Ioan Sorin Roman 
 
 
(2) Cheltuielile aferente burselor sau 
stimulentelor financiare sunt 
suportate din bugetul Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni, în 

Pentru punerea în aplicare a OUG nr. 
85/2017, a fost adoptată Hotărârea 
Guvernului nr. 31 din 25 ianuarie 2018. 
Sintagma „prin intermediul” a fost 
interpretată, cu avizării de către MAE și 
MFP a proiectului HG nr. 31/2018, în 
sensul în care plata efectivă a burselor 
trebuie făcută doar de către asociațiile 
partenere, după primirea fondurilor 
aferente de la MPRP. 
Dat fiind faptul că bursele ar fi trebuit 
acordate începând cu luna ianuarie, iar 
procedura de identificare a bursierilor 
este abia în faza inițială, deși mai sunt 
doar 4 luni până la finalul anului școlar, 
varianta optimă de plată a burselor este 
plata sumelor într-o singură tranșă 
.Această interpretare a eliminat 
posibilitatea plăți directe de la MPRP  
către elevi și a impus o dublă comisionare 
a sumelor transferate. 
Suplimentarea fondului alocat burselor 
pentru etnicii români din Ucraina  cu 
fonduri ale MEN. 
 
 
 
 
Suplimentarea fondului alocat burselor 
pentru etnicii români din Ucraina, cu 
fonduri ale MEN. 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.85/2017 Text Senat Text propus 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
pentru Românii de Pretutindeni, prin 
intermediul  asociațiilor, fundațiilor și 
a altor organizaţii neguvernamentale 
din Ucraina. 
 
 
(3) Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, cheltuielile aferente burselor 
vor fi suportate din bugetul 
Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni, în limita fondurilor 
alocate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Se aprobă acordarea de stagii de 
specializare în România a cadrelor 
didactice din școlile românești din 
Ucraina, în vederea formării și 
perfecționării în studiul limbii 
române. Cheltuielile aferente stagiilor 
de specializare vor fi alocate din 
bugetul Ministerului Educației 
Naționale, în limita fondurilor 
alocate. 
 

limita fondurilor alocate. 
 
Autor: Matei-Adrian Dobrovie 
 
(3) Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni încheie contracte cu 
asociațiile, fundațiile și alte 
organizații neguvernamentale ale 
românilor din Ucraina, având ca 
obiect dar fără a se limita la acestea, 
identificarea beneficiarilor burselor 
sau stimulentelor financiare 
colectarea documentației necesare 
pentru plata burselor sau 
stimulentelor financiare și 
transmiterea acesteia către Ministerul 
pentru Românii de Pretutindeni. 
 
 Autor: Ioan Sorin Roman 
 
 
(4) Prin ordin al ministrului pentru 
românii de pretutindeni se aprobă, 
dar fără a se limita la acestea: 
 
 a) procedura de plată a burselor 
sau stimulentelor financiare; 
 
 b) tipul de cheltuieli eligibile; 
 
c) componența și atribuțiile comisiei 
de selecție a asociațiilor, fundațiilor 
și a altor organizații 

 
 
 
Ulterior, a fost consultată comunitatea 
românească din Ucraina, beneficiar direct 
al burselor pentru elevi și al stagiilor de 
perfecționare  pentru cadrele didactice de 
limbă română din Ucraina. Consultarea a 
avut loc atât cu ocazia unei vizite în 
România, în luna decembrie 2017, a unor 
lideri reprezentativi ai comunității, 
conducători ai organizațiilor românilor 
din Ucraina și cadre didactice de limbă 
română, cât și prin afișarea proiectului 
hotărârii de guvern pe site-ul MPRP. 

Cu ocazia convorbirilor cu liderii 
comunității din luna decembrie 2017, 
aceștia au fost de acord cu prevederile 
proiectului privind acordarea acestor 
burse prin intermediul organizațiilor 
românilor din Ucraina, legal constituie ca 
ONG-uri, care urmau să primească, prin 
virament bancar, sumele aferente burselor 
și să le transfere ulterior elevilor 
beneficiari. Nu au fost primite propuneri 
contrare acestor prevederi nici ca urmare 
a afișării proiectului hotărârii de guvern 
pe site-ul MPRP. 

În cadrul măsurilor de punere în aplicare 
a actului normativ, organizațiile înscrise 
în procesul de selecție au constatat, în 
luna martie 2017, că există impedimente 
de ordin legal privind participarea la 
procesul de acordare a burselor dacă este 
urmată procedura stabilită de HG în 
vigoare. Astfel, legislația din Ucraina 
încadrează operațiunile de acordare a 
burselor în categoria activităților de ordin 
caritabil și impune asociațiilor non-profit 
cu scop caritabil achitarea unor taxe și 
impozite pentru sumele aferente burselor 
care ar urma să fie transferate elevilor 
beneficiari, care depăşesc 60% din 
sprijinul financiar extern ce ar fi astfel 
primit de la  MPRP. Totodată, dacă la 
momentul efectuării viramentelor bancare 
de la MPRP către o asociație parteneră, 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.85/2017 Text Senat Text propus 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Numărul burselor, a stagiilor de 
specializare, criteriile de acordare a 
acestora, modalitatea de acordare, 
criteriile de stabilire a asociaţiilor, 
fundaţiilor şi a altor organizaţii 
neguvernamentale prin intermediul 
cărora se vor acorda bursele, criteriile 
de selecţie a beneficiarilor care vor 
primi aceste burse, precum şi criteriile 
de selecţie a cadrelor didactice 
implicate se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Educaţiei Naţionale şi a 
Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni, în termen de 30 de zile 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanțe de urgență. 
 

neguvernamentale ale românilor 
din Ucraina; 
 
d) drepturile și obligațiile 
asociațiilor, fundațiilor și ale altor 
organizații neguvernamentale ale 
românilor din Ucraina. 
 
Autor: Ioan Sorin Roman 
 
(5) Se aprobă acordarea de stagii de 
specializare în România a cadrelor 
didactice din școlile românești din 
Ucraina, în vederea formării și 
perfecționării în studiul limbii 
române. Cheltuielile aferente 
stagiilor de specializare vor fi 
suportate din bugetul Ministerului 
Educației Naționale, în limita 
fondurilor alocate. 
 
Autor: Ioan Sorin Roman 
 
(6) Numărul stagiilor de 
specializare, criteriile de acordare a 
acestora, modalitatea de acordare, 
precum și criteriile de selecție a 
cadrelor didactice beneficiare se 
aprobă prin ordin al ministrului 
educației naționale. 
 
Autor: Ioan Sorin Roman 

asociația în cauză nu are prevăzute în 
statut activități caritabile, respectiva 
asociație este pasibilă de sancțiuni 
contravenționale și, în funcție de 
amploarea activității, chiar de ordin 
penal. Tot cu ocazia înscrierii 
organizațiilor din Ucraina a rezultat că 
acestea nu au trecute în statutele lor 
activități de ordin caritabil,  astfel că 
pentru a participa la acest proiect MPRP 
ar fi necesară modificarea acestor statute, 
demers care poate dura până după 
perioada de aplicare a HG nr. 31/2018. 
Stabilirea prin ordin al ministrului a 
procedurii permite modificarea rapidă a 
acesteia, în sensul implementării cu 
succes a actului normativ, conform 
intenției și politicilor statului român avute 
în vedere la adoptarea OUG 85/2017. 

Față de soluția propusă prin HG nr. 
31/2018, de acordare a 1.000 de burse a 
câte 200 lei, acordarea de burse pentru 
toți elevii etnici români din clasa I 
reprezintă o soluție de stimulare a 
înscrierii acestora la studii în limba 
română. Conform statisticilor 
Ministerului Educației din Ucraina, 
situația elevilor etnici români din anul 
școlar 2016-2017 este următoarea:  

aproximativ 16.000 studiază integral în 
limba română, iar aproximativ 4.000 
studiază o parte dintre materiile școlare în 
limba română, ca limbă maternă. Nu au 
fost publicate statistici pentru anul școlar 
2017-2018. Având, însă, în vedere 
scăderea anuală a numărului de elevi, 
precum și structura de 11 clase a 
învățământului preuniversitar din 
Ucraina, numărul elevilor etnici români 
de clasa I este estimat la aproximativ 
1.500. Astfel, bugetul alocat MPRP 
pentru programe, proiecte sau acțiuni 
derulate în sprijinul românilor de 
pretutindeni este suficient pentru a acorda 
burselor elevilor etnici români de clasa I 
din Ucraina, fără a fi necesare alocări 
bugetare suplimentar. 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.85/2017 Text Senat Text propus 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
6.    Art.II. -  Începând cu data intrării în 

vigoare a prezentei legi, 
contravaloarea sumelor acordate și 
cheltuielile efectuate de către 
asociațiile, fundațiile și alte 
organizații neguvernamentale ale 
românilor din Ucraina sunt suportate 
din bugetul Ministerului pentru 
Românii de Pretutindeni, în limita 
fondurilor alocate pentru programele, 
proiectele sau acțiunile privind 
sprijinirea activității românilor de 
pretutindeni. 
 
Autor: Ioan Sorin Roman 
 

 

7.    Art. III. - La data intrării în vigoare 
a prezentei legi, se abrogă 
Hotărârea Guvernului nr. 31 din 25 
ianuarie 2018 privind numărul 
burselor, al stagiilor de specializare, 
criteriile de acordare a acestora, 
modalitatea de acordare, criteriile 
de stabilire a asociațiilor, 
fundațiilor și a altor organizații 
nonguvernamentale prin 
intermediul cărora se vor acorda 
bursele, criteriile de selecție a 
beneficiarilor care vor primi aceste 
burse, precum și criteriile de 
selecție a cadrelor didactice 
implicate, publicată în Monitorul 

Având în vedere 
modificarea OUG 85/2017, 
în sensul stabilirii 
procedurii de acordare a 
burselor prin ordin al 
ministrului de resort, se 
impune abrogarea HG nr. 
31/2018. 
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Nr. 
crt. 

Text Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.85/2017 Text Senat Text propus 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
Oficial al României, partea I, nr. 98 
din 1 februarie 2018. 
 
Autor: Ioan-Sorin Roman 
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ANEXA 2 

 Amendamente respinse 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 

Nr. 
Crt. 

Text Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 85/2017 Text Senat Text propus de Comisie (autorul 

amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

1. Motivarea admiterii 
2. Motivarea respingerii 

Camera decizională 

1.  Titlul ordonanţei de 
urgenţă: 
“Ordonanță de urgență pentru 
modificarea art. 5 din Legea 
nr 299/2007 privind sprijinul 

acordat românilor de 
pretutindeni, precum și 

pentru acordarea unor burse 
de studii etnicilor români cu 
domiciliul stabil în Ucraina. 

 Titlul ordonanţei de urgenţă se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

“Ordonanță de urgență pentru 
modificarea art. 5 din Legea nr 

299/2007 privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni, precum 

și pentru acordarea de burse  de 
sprijin etnicilor români din 

comunităţile istorice 
 
Autor: Constantin Codreanu 

1. 
2. Respinse prin vot 
 
 
Sprijinul statului român prin 
acordarea de burse care să 
faciliteze păstrarea identităţii 
româneşti trebuie extins la 
toţi etnicii români din 
comunităţile istorice care se 
află în pericol de asimilare. 

Camera Deputaților 
Cameră decizională 

2.  Art. I. - La articolul 5 
alineatul (1) din Legea 
nr.299/2007 privind 
sprijinul acordat românilor 
de pretutindeni, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 261 din 22 
aprilie 2009, cu 
modificările şi 

 Art. 5 alin. (1) lit. b) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
2. Respinse prin vot 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera Deputaților 
Cameră decizională 
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Nr. 
Crt. 

Text Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 85/2017 Text Senat Text propus de Comisie (autorul 

amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

1. Motivarea admiterii 
2. Motivarea respingerii 

Camera decizională 

completările ulterioare, 
literele b)  
 şi c) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 ,,b) de a studia limba 
română în România, în 
străinătate şi în ţările de 
reşedinţă, la toate nivelurile 
şi formele de învăţământ; 
 
c) de a solicita și de a obține 
burse de studiu în România, 
în străinătate și în țările de 
reședință, la orice nivel și 
formă de învățământ, în 
vederea aprofundării 
cunoștințelor de limbă 
română și pentru afirmarea 
identității culturale și 
științifice român 
 

 
 
 
b) de a studia în limba română în 
România, în străinătate și în țările 
de reședință, la toate nivelurile și 
formele de învățământ; 
 
Autor: Constantin Codreanu 
 
c) de a solicita și de a obține burse 
de studiu în România, în străinătate 
și în țările de reședință, la orice 
nivel și formă de învățământ, în 
vederea aprofundării cunoștințelor 
de limbă română și pentru 
afirmarea identității culturale și 
științifice românești; 
 
Autor: Constantin Codreanu 

Prevederea din ordonanța de 
urgenţă limitează sever 
dreptul românilor de 
pretutindeni la studiul strict al 
materiei “limba română. 
Amendamentul are în vedere 
corectarea acestei restrângeri 
majore şi nejustificate a unui 
drept firesc, acela de a studia 
în limba română. 

3.  Art. II. - (2) Plata sumelor 
reprezentând bursele ce vor fi 
acordate se va face către 
beneficiari de către 
Ministerul pentru Românii, 
de Pretutindeni, prin 
intermediul  asociațiilor, 
fundațiilor și 
a altor organizaţii 

 Alin. (2) al articolului II se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
  (2) Plata sumelor reprezentând 
bursele ce vor fi acordate se va face 
către beneficiari de către Ministerul 
pentru Românii de Pretutindeni, 
într-o singură tranșă,  prin 
intermediul asociațiilor, fundațiilor 

1. 
2. Respinse prin vot 
 
Dat fiind faptul că bursele ar 
fi trebuit acordate începând 
cu luna ianuarie, iar 
procedura de identificare a 
bursierilor este abia în faza 
inițială, deși mai sunt doar 4 

Camera Deputaților 
Cameră decizională 
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Nr. 
Crt. 

Text Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 85/2017 Text Senat Text propus de Comisie (autorul 

amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

1. Motivarea admiterii 
2. Motivarea respingerii 

Camera decizională 

neguvernamentale din 
Ucraina 

și a altor organizații 
neguvernamentale din Ucraina. 
 
Autor: Matei-Adrian Dobrovie 

luni până la finalul anului 
școlar, varianta optimă de 
plată a burselor este plata 
sumelor într-o singură tranșă. 

4.    După art. II se introduce un nou 
articol, art. III, cu următorul 
cuprins: 
Art. III - (1) Începând cu anul 
şcolar 2018-2019, toţi copii care 
frecventează clase/grupe de nivel 
preuniversitar (inclusiv preşcolar), 
în care se predă în limba romană 
(inclusiv în dialectele istorice ale 
acesteia) în zonele din afara 
graniţelor ţării în care există 
comunităţi româneşti autohtone, cu 
excepția Republicii Moldova, 
beneficiază de o bursă anuală de 
sprijin. 

1. 
2. Respinse prin vot 

În toate comunităţile istorice, 
cu excepţia celei din 
Republica Moldova, 
populaţia românească 
autohtonă este supusă unui 
proces continuu şi agresiv de 
asimilare. Principalul mijloc 
de asimilare este limitarea 
sau anularea accesului la 
educaţie în limba română, pe 
diverse căi. 
Bursele de sprijin au rolul de 
a stimula frecventarea 
şcolilor sau a claselor în care 
se predă în limba română. 
 

Camera Deputaților 
Cameră decizională 

   (2) Cuantumul bursei de sprijin, 
precum şi procedura de acordare, se 
stabilesc pentru fiecare ţară sau 
regiune în parte, prin ordin al 
ministrului pentru românii de 
pretutindeni, cu avizul conform al 
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Nr. 
Crt. 

Text Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 85/2017 Text Senat Text propus de Comisie (autorul 

amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

1. Motivarea admiterii 
2. Motivarea respingerii 

Camera decizională 

comisiilor de specialitate reunite ale 
parlamentului României. 

   (3) Plata burselor se va face până 
cel târziu cu o lună înainte de 
sfârşitul anului şcolar. 

  

   (4) Începând cu anul şcolar 2018-
2019, toate cadrele didactice care 
fac educaţie sau predau în limba 
română (inclusiv în dialectele 
istorice ale acesteia) la nivel 
preuniversitar (inclusiv preşcolar) 
în zonele din afara graniţelor ţării în 
care există comunităţi româneşti 
autohtone, cu excepţia Republicii 
Moldova, beneficiază de o 
indemnizaţie de sprijin în condiţiile 
îndeplinirii unui standard minimal, 
ştiinţific şi pedagogic, specific 
pentru programele educaţionale ce 
se adresează populaţiei româneşti 
autohtone din comunităţile de 
referinţă. 
 
Autor: Constantin Codreanu 

  

   (5) Cuantumul indemnizaţiei de 
sprijin, condiţiile, precum şi 
procedura de acordare, se stabilesc 
pentru fiecare ţară sau regiune în 
parte, prin ordin al ministrului 
pentru românii de pretutindeni, cu 
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Nr. 
Crt. 

Text Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 85/2017 Text Senat Text propus de Comisie (autorul 

amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

1. Motivarea admiterii 
2. Motivarea respingerii 

Camera decizională 

avizul conform al comisiilor de 
specialitate reunite ale 
parlamentului României, avându-se 
în vedere scopul urmărit, acela de a 
crea o cointeresare eficientă pentru 
atragerea unor cadre didactice cu 
un nivel de competenţă superior. 
Plata indemnizaţiei se va face 
semestrial. 

   (6) Începând cu anul școlar 2018 -
2019, toate cadrele didactice care 
fac educaţie sau predau în limba 
română (inclusiv în dialectele 
istorice ale acesteia) la nivel 
preuniversitar (inclusiv preşcolar) 
în zonele din afara graniţelor ţării în 
care există comunităţi româneşti 
autohtone, pot beneficia de stagii de 
pregătire profesională în România 

  

   (7) Modalitatea, condiţiile şi 
procedura specifică se stabilesc prin 
ordin al ministrului pentru românii 
de pretutindeni, cu avizul conform 
al comisiilor de specialitate reunite 
ale parlamentului României, 
activitatea de pregătire profesională 
urmând a fi coordonată de Institutul 
“Eudoxiu Hurmuzachi” pentru 
românii de pretutindeni. 
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Nr. 
Crt. 

Text Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 85/2017 Text Senat Text propus de Comisie (autorul 

amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

1. Motivarea admiterii 
2. Motivarea respingerii 

Camera decizională 

Autor: Constantin Codreanu 
 

 

 

 

 

 


