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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

  
 

  

 

 

PROCES-VERBAL 

      al lucrărilor Comisiei din zilele de 18, 19 și 20 septembrie 2018 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

        şi-a desfăşurat lucrările zilele de 18, 19 și 20 septembrie 2018 

 

      La lucrările Comisiei din ziua de 18 septembrie 2018 au participat                

10 deputaţi, din totalul de 15 membri: 

 

        Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte,  Adrian Matei Dobrovie 

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

Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Nicolaie Sebastian Valentin Radu (PSD) – 

secretar,  Doru Petrişor Coliu (PMP),  Angelica Fădor (PNL) ) și Nicolae 

Georgescu (PSD). 

  

          Au absentat:  

   Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar, Ştefan-Alexandru 

Băişanu (ALDE), Cristian Buican (PNL), Claudia Gilia (PSD),  Costel Lupaşcu 

(PSD) și Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) și Alexandru-Mihai Voicu (PNL).  

 

   Înlocuiri: 

   Domnul deputat Nicolae Daniel Popescu (USR) a fost înlocuit de 

domnul deputat Dumitru Lupescu (USR), iar doamna deputat Claudia Gilia 

(PSD) a fost înlocuită de doamna deputat Teiș Alina (PSD). 

 

mona.alesandru
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           La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați  din 

partea Ministerului Afacerilor Externe domnii Dănuț Sebastian Neculăescu – 

secretar de stat, Pietro Lucian Pavoni – ministru consilier și Marius-Florescu –

Ciobotaru – secretar I, iar din partea Ministerului Educației Naționale au 

participat domnul Petru Andea – secretar de stat și doamna Luminița Matei –

director general al Direcţiei Generale Relaţii Internaţionale şi Afaceri 

Europene. 

 

Marți , 18 septembrie 2018 

            Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării     

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 18 septembrie 2018, fiind condusă de 

domnul președinte Constantin Codreanu. 

                După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi , ședința Comisiei a 

continuat cu informarea privind demersurile Ministerului Afacerilor Externe si 

Ministerului Educației Naționale în vederea identificării soluțiilor pentru 

situația dramatică a școlilor românești după adoptarea Legii Educației în 

Ucraina pe 5 septembrie 2017. 

    În deschiderea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu 

a adus în atenția reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe și ai 

Ministerului Educației Naționale cazul domnului Ștefan Mitric (caz de altfel 

cunoscut, după cum a precizat domnul președinte Constantin Codreanu), 

director al unui gimnaziu din Crasna (regiunea Cernăuți), care a avut 

probleme legate de statutul pe care îl avea în aceasta regiune. 

    După cum a precizat domnul președinte Constantin Codreanu 

acesta fiind doar unul dintre cazurile semnalate de reprezentanții noștri din 

Ucraina. 

    De asemenea, domnul președinte Constantin Codreanu a adus în 

atenția reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului 

Educației Naționale faptul că acest subiect a fost adus și în atenția membrilor 

Parlamentului European, la o audiere publică, având ca temă de dezbatere 

comunitățile românești din afara granițelor țării. 
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    În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit 

să afle poziția reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului 

Educației Naționale . 

    Având în vedere cele relatate, domnul secretar de stat Petru 

Andea a adus în atenția membrilor Comisiei pentru comunitățile de români din 

afara granițelor țării asupra deplasării la Kiev a unui reprezentat al 

Ministerului Educației Naționale, care a avut întrevederi cu omologul pe linie 

de învățământ din Ucraina. 

    În acest context, domnia sa a adus în atenție și întrevederea care 

a avut-o  fostul premier Victor Ponta cu ministrul Ucrainei pe tema mai sus 

menționată. 

         Ca principale revendicări, domnul secretar de stat Petru Andea a 

readus în atenție faptul că, după cum se cunoaște, actuala lege a educației 

restrânge dreptul minorităților de a învăța în limba maternă. 

           În ceea ce privește protocolul pe care Ministerul Educației 

Naționale dorește să îl finanțeze, este acela de a împiedica desființarea 

unităților școlare cu predare în limba română și de a asigura legalitatea 

acestor școli prin continuarea schimburilor bilaterale pe care l-a avut cu 

învățământul și unitățile școlare din Ucraina. 

    În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a 

dat cuvântul domnului secretar de stat Dănuț Sebastian Neculăescu pentru a 

afla pașii pe care i-a întreprins și pe care urmează să îi întreprindă Ministerul 

Afacerilor Externe, precum și ce presupune acel protocol.  

    În acest context, domnul secretar de stat Dănuț Sebastian 

Neculăescu a menționat rundele de negocieri care au avut loc pe tema 

protocolului pe educație. 

    Astfel, după cum a menționat domnia sa,  prima rundă de dialog 

și negocieri româno-ucraineană pe tema protocolului pe educație a avut loc în 

luna martie 2018, la București,  iar următoarea rundă a avut loc în luna mai 

2018 la Kiev. 

    Printre alte demersuri întreprinse de Ministerul Afacerilor Externe,  

domnul secretar de stat Dănuț Sebastian Neculăescu, (pentru a înțelege 
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structura acestui protocol), domnia sa a menționat că pe lângă prevederile 

privind protejarea dreptului la educație în limba româna a persoanelor 

aparținând comunității românești din Ucraina, acest protocol prevede și multe 

alte aspecte legate de cooperarea dintre cele două state, care sunt în 

interesul României, în acest context fiind menționate perfecționarea 

profesorilor de limbă română din România  care să predea o limbă română 

corectă în Ucraina, precum și problema legată de manuale, protocolul fiind de 

altfel mult mai amplu. 

    Domnul secretar de stat Dănuț Sebastian Neculăescu a mai adus 

în atenție și alte probleme legate aflate în strânsă conexiune.  

    În acest context domnia sa a menționat recunoașterea că pe 

teritoriul Ucrainei se află vorbitori de limbă română, învățământul privat dând 

posibilitatea de deschidere a unor universități sau școli în limba română dacă 

România dorește. 

    În ceea a ce privește negocierile  protocolului,  domnul secretar 

de stat Dănuț Sebastian Neculăescu a precizat că negocierile continuă. 

    Domnia sa a mai precizat faptul că Ministerul Afacerilor Externe 

urmărește cu atenție diferite cazuri în care sunt implicați cetățeni/etnici 

români, în acest context menționând cel al demiterii domnului Ștefan Mitric 

din regiunea Cernăuți, în care, Ministerul Afacerilor Externe a luat poziție. 

     În acest context, domnul secretar de stat Dănuț Sebastian 

Neculăescu a adus în atenție și asupra Comisiei mixte pentru minorități,  

(Comisie compusă din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, 

Ministerului Educației Naționale, Ministerului Culturii, etc) care se întâlnește 

cu omologii ucraineni și vorbesc despre un protocol și despre drepturile celor 

două minorități.  

    În acest context, domnia sa a precizat că, în cadrul Comisiei mixte 

pentru minorități se discută asupra mai multor aspecte. Pe lângă problema 

educației, subiect de altfel principal, se discută și probleme legate de 

programe culturale, precum și acordare de sprijin pentru biserici. 

    Vizita care urmează a se efectua la Cernăuți în perioada                

4-5 octombrie a.c. a fost un alt subiect adus în atenție de domnia sa, 

pregătindu-se din perspectiva negocierilor și logistic. 
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    Un alt punct adus în atenție de către domnul secretar de stat 

Dănuț Sebastian Neculăescu a fost cel legat de întrevederea pe care a avut-o 

cu  Înaltul Comisar al OSCE pentru Minorități Naționale, Lamberto Zannier.  

    După cum a precizat domnia sa, în cadrul acestei întrevederi s-au  

purtate discuții asupra problemelor legate de legea educației. 

    În continuarea discuțiilor, domnul secretar de stat Petru Andea a 

prezentat pe scurt, pașii pe care Ministerul Educației Naționale i-a întreprins 

timp de un an, ca urmare a adoptării Legii Educației de către Rada Supremă. 

    Astfel domnia sa a precizat următoarele: 

 

 În data de 5 septembrie 2017, Rada Supremă din Ucraina 

adoptă Legea Educației; 

 

 În data 25 septembrie 2017, Legea Educației este promulgată 

de către președintele Ucrainei,  Petro Poroşenko; 

 
 În data de 27 septembrie 2017, ministrul educației naționale 

domnul Liviu Pop efectuează o deplasare la Kiev unde se 

întâlnește cu  Lilia Grinevich, ministrul omolog din Ucraina; 

 
 În data de 22 noiembrie 2017, Irina Elisabeta KOVÁCS s-a 

întâlnit cu domnul  Eugene Czolij, președintele Congresului 

Mondial al Ucrainenilor; 

 
 În decembrie 2017, Irina Elisabeta KOVÁCS s-a întâlnit cu 

reprezentanții asociațiilor românești din Ucraina, esența 

discuțiilor fiind menținerea dreptului  la educația în limba 

maternă, deschiderea școlilor românești sau a claselor cu 

predare în limba română, dotarea școlilor, etc.; 

 
 În data de 24 mai 2018, domnul ministru Valentin Popa s-a 

întâlnit din nou cu doamna Lilia Grinevich, ministrul omolog din 

Ucraina;  
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 În iunie 2018, domnul ministru Valentin Popa a avut discuții cu 

ministrul de externe ungar  domnul Peter Szijjarto despre 

Legea educației din Ucraina; 

 
 În iulie 2018, Ministerul Educației Naționale a adresat o 

scrisoare către ministrul Educației și Științei al Ucrainei, 

doamna Lilia Grinevich. 

 
    În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a 

dorit să cunoască poziția reprezentantului Ministerului Afacerilor Externe cu 

privire la diviziunea limbii române în limba română și limba moldovenească în 

învățământul din Ucraina, precum și dacă Ministerul Afacerilor Externe a 

abordat acest aspect sau dacă îl va aborda. 

    După cum a precizat domnul secretar de stat Dănuț Sebastian 

Neculăescu, în acest moment, ca și text, protocolul se referă la vorbitorii de 

limbă română din Ucraina, la toți vorbitorii de limbă română, ceea ce este un 

moment în care partea ucraineană, practic, recunoaște direct că se vorbește 

de vorbitorii de limbă română, de toți vorbitorii de limbă română. 

    Domnia sa a mai precizat că, formal nu a fost un act de 

recunoaștere. Această problemă discutându-se și la Chișinău, menționând în 

același timp că nu este suficient să facă numai România demersuri, ci și cei 

din Chișinău. 

    În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a adus 

în atenție faptul că în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Republicii 

Moldova care a avut loc în Parlamentul României, Excelența Sa a vorbit 

despre limba română și limba moldovenească în Ucraina. 

    Ceea a ce a subliniat domnul președinte Constantin Codreanu a 

fost că în nici într-o școală din Republica Moldova nu există manual de limbă 

moldovenească, existând doar manuale de limbă română. 

    În opinia domnului președinte Constantin Codreanu aceste discuții 

ar trebui purtate. 

  În acest context, domnul secretar de stat Dănuț Sebastian 

Neculăescu a venit cu o completare referitoare la textul Comisiei de la 

Veneția care spune că limba română este aceeași cu limba moldovenească, 
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Comisia de la Veneția făcând însăși această diferență într-o manieră clară, 

publică și internațională. 

  În completarea celor menționate, domnia sa a mai precizat că 

există și în Republica Moldova o decizie a Curții. 

  Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării a continuat cu intervenția domnului Matei Adrian Dobrovie. 

    Domnia sa a solicitat clarificări reprezentanților Ministerului 

Educație Naționale. Acestea au vizat numărul burselor alocate până în prezent 

pentru elevii românii din Ucraina, menționând în același timp faptul că, inițial, 

discuția a fost despre 1000 de burse, apoi pentru toți din anul I de studii. 

    În acest context, domnia sa a precizat că acest aspect este foarte 

important având în vedere faptul că Legea Educației se referă la clasa a V-a. 

    Alte solicitări de clarificare adresate reprezentanților Ministerului 

Educației Naționale de către domnul vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie au 

făcut referire la numărul burselor alocate până în prezent, dacă bursele au 

fost alocate pentru toți elevii de clasa a-I-a, extensiile universitare,  precum și 

solicitarea de clarificare a modalității de abordare  și identificare a elevilor prin 

ONG-uri.  

    Legat de discuțiile purtate de domnul ministru Liviu Pop și 

doamna Lilia Grinevich, ministrul omolog din Ucraina, domnul vicepreședinte 

Matei-Adrian Dobrovie a mai solicitat clarificări cu privire la procentele și 

poziția pe care a avut-o Ministerul Educației Naționale. 

    Clarificări au fost solicitate de către domnia sa și reprezentanților 

Ministerului Afacerilor Externe. Acestea au făcut referire la demersurile 

coordonate cu alte state afectate de problema minorității din Ucraina, plecând 

de la recomandările Comisiei de la Veneția, pe care le face România. 

     Ca răspuns la solicitările de clarificare adresate de către domnul 

vicepreședinte Matei-Adrian Dobrovie reprezentanților Ministerului Educației 

Naționale, domnul secretar de stat Petru Andea a dat cuvântul doamnei 

Luminiței Matei, director general al Direcţiei Generale Relaţii Internaţionale şi 

Afaceri Europene din cadrul Ministerului Educației Naționale. 

    După cum a precizat domnia sa, în privința burselor de studiu 

acordate copiilor, acestea sunt de competența Ministerului pentru Românii de 
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Pretutindeni. Conform prevederilor legale, Ministerul Educației Naționale nu a 

fost implicat în acest proces. 

    În completare, doamna director general Luminița Matei a mai 

precizat că, Ministerul Educației Naționale are două acțiuni: bursele de studiu 

în instituțiile și unitățile de învățământ din România acordate copiilor sau 

tinerilor din Ucraina, tinerilor de pretutindeni care doresc să-și continue 

studiile în România, precum și  organizarea de stagii de perfecționare pentru 

cadrele didactice care predau limba română sau în limba română din Ucraina. 

    În ceea ce privesc stagiile de formare a cadrelor didactice domnia 

sa a precizat că aceste stagii au fost organizate de Universitatea “ Ștefan cel 

Mare “din Suceava în luna iulie a.c, unde au participat 31 de cadre didactice, 

Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galați care a organizat stagii de 

perfecționare în luna Septembrie, precum și Universitatea “Ioan Cuza“din Iași. 

    Ca și estimări au fost menționate aproximativ 100 de cadre 

didactice care predau în limba română sau care au participat la aceste stagii, 

specificând în același timp că acestea au fost finanțate integral de Ministerul 

Educației Naționale. 

    În ceea ce privesc bursele de studii, pentru continuarea studiilor 

în România, doamna director general Luminița Matei a precizat că procesul de 

admitere nu s-a finalizat, fiind realizat la nivelul instituțiilor de învățământ 

superior, având însă date preliminare, respectiv peste 50 de studenți admiși, 

dar în aceste zile desfășurându-se o a II-a rundă de admitere. 

           În acest context domnia sa a subliniat și faptul că după data de              

1 octombrie se vor finaliza datele după procesul de admitere atât în 

învățământul preuniversitar cât și în învățământul superior. 

    În privința discuțiilor purtate între domnul ministru Liviu Pop și 

doamna Lilia Grinevich, ministrul omolog din Ucraina, doamna director 

general Luminița Matei a adus în atenție faptul că doamna Lilia Grinevich a 

avansat un număr de procente pe ciclul primar, pe ciclul gimnazial și respectiv 

pe ciclul liceal pe care îl regăsim modificat în noul proiect al legii 

învățământului secundar din Ucraina, aflat de altfel în dezbatere publică, 

începând cu luna iunie a.c., pe teritoriul Ucrainei.  



9/12 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

    Conform celor menționate de domnia sa, domnul ministru Liviu 

Pop a refuzat să discute aceste procente, luând notă de această propunere a 

părții ucraineene, iar în cadrul negocierilor nu a acceptat astfel de procente. 

    În acest context, doamna director general Luminița Matei a 

precizat că se discută de alte modalități prin care să se discute numărul de 

ore pe care copilul îl va studia în limba de stat, limba ucraineană. 

    În privința instituțiilor private, domnia sa a precizat că, potrivit 

legislației actuale din Ucraina, instituțiile de învățământ superior românesc 

pot să deschidă extensii universitare. 

    După cum a menționat domnia sa, sunt două încercări ale unor 

instituții de învățământ superior din România, însă din păcate la nivelul 

legislației ucraineene nu a fost definitivată legea asigurării calității în 

învățământul superior, nu există o agenție de asigurare a calității,  

echivalentul a ARACIS-ului din România, ei fiind în proces de finalizare a 

legislației. 

    Totodată, doamna director general Luminița Matei a mai precizat 

că, practic, demersurile din România au început. Universități din România au 

fost puse în legătură cu universități din Ucraina, respectiv zona Cernăuți și 

Ismail, finalizarea realizându-se după definitivarea cadrului legislativ din 

Ucraina. 

    De asemenea, domnia sa a mai adus în atenție și faptul că în 

cadrul negocierilor s-a obținut de la partea ucraineană posibilitatea de a 

înființa școli pe teritoriul Ucrainei, potrivit legislației ucraineene privind 

educația, care permite unor instituții de învățământ să-și deschidă filiale pe 

teritoriul României. 

    În acest context, a fost adus în discuție și subiectul privind 

deschiderea de școli private pe teritoriul Ucrainei. 

             Conform celor precizate de doamna director general Luminița Matei 

aceste școli private ar funcționa după o altă curiculă față de cea ucraineană. 

    În acest context, domnia sa a exemplificat școala britanică, școala 

americană și școala franceză. 

    În completarea celor relatate, domnul secretar de stat Dănuț 

Sebastian Neculăescu a dorit să aducă în atenție faptul că menținerea unei 
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școli private este dificilă, încercând să se asigure că pot deschide astfel de 

școli. 

    Domnia sa a menționat că trebuie avut în vedere de asemenea 

găsirea unui sprijin, precum și bugetul necesar. 

     Ședința Comisiei a continuat cu o scurtă prezentare a domnului 

secretar de stat Dănuț Sebastian Neculăescu,  cu privire la demersurile 

coordonate cu alte state afectate de problema minorității din Ucraina 

                   După scurta prezentare, domnul vicepreședinte Matei Adrian 

Dobrovie consideră că abordarea întreprinsă de Ministerul Afacerilor Externe 

este corectă, menționând în același timp că parlamentarii doresc să susțină 

această abordare. 

   De asemenea, domnia sa a reiterat apelul legat de acea Comisie 

specială care s-a constituit pentru vizita în Ucraina, gândindu-se că ar fi o 

idee de a însoți delegația Ministerului Afacerilor Externe în Cernăuți sau unde 

ar urma să efectueze alte deplasări, menționând în același timp că, recent a 

discutat cu domnul Georgian Pop, președintele Comisiei despre textul 

scrisorii pe care vor să-l trimită către președintele Ucraine, Petro Poroşenko, 

către mai mulți lideri importanți din Ucraina, cât și către președintele Radei 

Supreme. 

   După cum a precizat domnul vicepreședinte Matei-Adrian 

Dobrovie, prin această scrisoare se dorește să reamintească  părții 

ucraineene poziția României pe linie parlamentară, acea declarație a 

Parlamentului României și ulterior demersurile care s-au întreprins pentru a 

păstra dialogul. 

    Pentru a întări cele relatate de domnul vicepreșdinte Matei-Adrian 

Dobrovie, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să întărească faptul 

că și delegația care este constituită în Parlamentul României, formată de altfel 

din deputați și senatori, urmăresc cu atenție acest subiect, existând o 

scrisoare pe care urmează să o trimită instituțiilor abilitate. 

    În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit 

să afle de la reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe dacă există un 

contact permanent cu reprezentanții asociațiilor de români din regiunile 

respective, mai ales regiunile afectate de această problemă, pentru că unele 
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dintre aceste asociații spun că nu sunt consultate sau informate atunci când 

se iau anumite poziții publice din partea Guvernului României. 

    Domnul secretar de stat Dănuț Sebastian Neculăescu a precizat că 

atribuțiile aparțin Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, dovadă fiind 

vizitele întreprinse de reprezentanții acestui ministre, dar în același timp și 

Ministerul Afacerilor Externe ține legătura cu asociațiile prin intermediul 

Consulatelor. 

    În încheierea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a 

mai avut câteva întrebări punctuale pentru reprezentanții Ministerului 

Educației Naționale și reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. 

    Astfel, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să afle de 

la reprezentanții Ministerului Educației Naționale dacă pot să comenteze cu 

privire la poziția publică pe care a avut-o legată de faptul că există 

necesitatea extinderii acelei prevederi privind Ordonanța de Urgentă prin care 

să acordă burse în Ucraina și pentru alte state în care sunt comunități de 

români, fie că se vorbește de Serbia, Bulgaria, precum și dacă consideră 

oportună această poziție. 

    De la reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe a dorit să afle 

punctual, de cine este reprezentată partea ucraineană în această Comisie 

mixtă a minorităților, precum și dacă a existat o poziție a cu  Înaltului 

Comisar al OSCE pentru Minorități Naționale, Lamberto Zannier pentru că nu 

a înțeles foarte clar.  

    Domnul Petru Andea, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Educației Naționale consideră că sarcina principală este de formare a 

profesorilor care predau limba română în toate țările în care avem comunități 

românești, nu numai în Ucraina. 

    În ceea ce privesc bursele de studii, domnul secretar de stat Petru 

Andea a precizat că acestea rămân în sarcina Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni (MRP). 
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    La întrebarea domnului președinte Constantin Codreanu cu privire 

la componența părții ucraineene a Comisiei mixte pentru minorități, domnul 

secretar de stat Dănuț Sebastian Neculăescu a menționat-o pe doamna 

Svitlana Fomenko – adjunct al Ministerului Culturii din Ucraina și pe domnul 

Vadie,  

    Domnul secretar de stat Dănuț Sebastian Neculăescu a precizat că 

domnul Vadie a împărtășit în totalitate punctul de vedere, având date că 

domnia sa a vorbit în sensul celor discutate cu reprezentanții Ministerului 

Afacerilor Externe.  

 

 

Miercuri , 19 septembrie și Joi, 20 septembrie 2018 

         Studiu individual. 

 

 

PREȘEDINTE, 

           Constantin CODREANU 

 

 

 

 
SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 

 
 
 
 
 
 

         Consilier parlamentar, 
                                                                                       Mona-Valentina ALESANDRU 


