Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru comunităţile de români
din afara graniţelor ţării

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 11 februarie 2019
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 11 februarie 2019

La lucrările Comisiei din ziua de 11 februarie 2019 au participat
12 deputaţi din totalul de 16 membri:
Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Nicolae Daniel Popescu
(USR) – vicepreședinte, Ioan Sorin

Roman (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae

Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Cristian Buican (PNL), Doru Petrişor Coliu
(PMP), Adrian Matei Dobrovie (PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Claudia Gilia
(PSD) și Alexandru-Mihai Voicu (PNL).
Au absentat:
Dumitru Lupescu (USR) – secretar, Nicolaie Sebastian Valentin
Radu (PSD) – secretar, Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE), Angelica Fădor
(PNL), Costel Lupaşcu (PSD) și Marilen-Gabriel Pirtea (PNL).
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Înlocuiri:
Domnul deputat Bogdan-Gheorghe Dănuț (PSD) l-a înlocuit pe
domnul deputat Ioan Sorin Roman (PSD) – vicepreşedinte, doamna deputat
Mirela Furtună (PSD) l-a înlocuit pe domnul deputat Nicolaie Sebastian
Valentin Radu (PSD) – secretar, doamna deputat Cristina- Ileana Dumitrache
(PSD) l-a înlocuit pe domnul deputat Nicolae Georgescu (PSD), doamna
deputat Roberta Alma Anastase (PNL) a înlocuit-o pe doamna deputat
Angelica Fădor (PNL), doamna Rodica Paraschiv (PSD) a înlocuit-o pe doamna
deputat Claudia Gilia (PSD), iar domnul Gabriel-Horia Nasra (PSD) l-a înlocuit
pe domnul deputat Costel Lupaşcu (PSD).
La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați din
partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni doamna Natalia-Elena
Intotero- ministru, domnul Victor Ionescu – subsecretar de stat, doamnele
Alina Hagima – secretar general, Elena Ilie – secretar general adjunct, Mioara
Bogdan - Director, Carmen Olariu – director, domnul Radu Cosma - șef
serviciu și doamnele Mihaela Dumitru – legal advisor și Ionela Toarca consilier, iar din partea Ministerului Finanțelor Publice a participat doamna
Mariana Duda - șef serviciu.
Luni , 11 februarie 2019
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
din Camera Deputaților și Comisia pentru comunitățile de români din afara
țării din Senat şi-au desfăşurat lucrările în ședință comună în ziua de
11

februarie

2019,

fiind

condusă

de

domnul

senator

Radu

Mihail

președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării de la
Senat.
După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, ședința comună a
continuat cu dezbaterea asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2018 (PLx 749/2018).
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Proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului nr.101/2018 are
ca obiect rectificarea bugetului de stat pe anul 2018.
Membrii comisiilor reunite au examinat proiectul de lege susmenţionat şi anexele acestuia.
În urma examinării și a opiniilor exprimate, membrii comisiilor au
hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a

Proiectului de lege

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2018 cu privire
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018.
Următorul punct al ordinii de zi l-a constituit dezbaterea şi
avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 (PLx 26/2019).
În acest context, domnul senator Radu Mihail, președintele
Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării a dat cuvântul doamnei
ministru Natalia-Elena Intotero pentru a prezenta propunerea de buget a
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MpRP) pentru anul 2019.
În scurta intervenție, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a
informat membrii Comisiilor reunite asupra faptului că bugetul Ministerului
pentru Românii de pretutindeni pentru anul 2019 are alocată o sumă mai
mare faţă de bugetul pe 2018, aceasta sumă reprezentând o creştere cu
14,28%, din care, titlu cheltuieli de personal crește cu aproximativ 17,78%
datorită faptului că şi salariile au crescut.
În continuarea prezentării, doamna ministru Natalia-Elena Intotero
a adus în atenția membrilor Comisiilor reunite o listă a acțiunilor proprii.
Astfel, au fost menționate bunuri şi servicii, transferul către
instituţii

publice,

în

acest

context

fiind

menționat

Institutul

Eudoxiu

Hurmuzachi, reprezentând o creștere de 13,3%.
In ceea ce privește titlul alte cheltuieli au fost menționate
sprijinirea

activităţilor

românilor

de

pretutindeni

şi

a

organizaţiilor

reprezentative ale acestora, precum și sumele aferente persoanelor cu
handicap neîncadrate.
Totodată, domnia sa a adus în atenție faptul că spre deosebire de
anul trecut, s-a modificat titlul de finanţare care a fost dat anul trecut în
consultare publică, astfel încât pentru o mai bună cheltuială a sumelor
aferente, MpRP merge pe 2 etape cu 2 sesiuni de finanțare.
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Motivația doamnei ministru Natalia Elena Intotero cu privire la
existența a două sesiuni de finanțare fiind aceea ca anul trecut,

Ministerul

pentru Românii de Pretutindeni a rămas cu o sumă necheltuită datorită
economiilor sau a unor aspecte de ordin contabil din partea mediului asociativ
pentru că nu au adus toate documentele justificative la decont pe ultima lună,
respectiv decembrie.
Având în vedere cele relatate, doamna ministru Natalia-Elena
Intotero a menționat că pentru o mai bună cheltuială a sumelor aferente,
finanțările se realizează în două etape, cu două sesiuni de finanţare, urmând
ca la a doua sesiune de finanţare, în funcţie de execuţia bugetară, Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni (MpRP) să vadă şi posibilitatea de a solicita
sume suplimentare la buget.
Totodată, domnia sa a precizat că, în anul 2019, pe primele
6 – 7 luni, MpRP are o linie dedicată activităților pentru a marca președinția
deținută de România pentru Consiliul Uniunii Europene, prin intermediul
cărora mediul asociativ poate să promoveze România și la nivel european.
La achiziții proprii, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a adus în
atenția membrilor Comisiilor reunite faptul că, în prezent, solicitarea cea mai
mare o reprezintă achiziţia de costume populare și de ie românească.
În acest context, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a informat
că anul trecut au fost achiziționate 56 de costume pentru suma de 70.000 lei,
iar pentru anul în curs, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MpRP)
intenţionează să crească suma, propunându-și o sumă mai mare având în
vedere numeroasele solicitări.
Tot pentru anul 2019, după cum a precizat domnia sa,

Ministerul

pentru Românii de Pretutindeni își propune să deschidă noi centre de
informare în Albania, Serbia și Italia – centru de informare de la Ragusa,
publicarea volumului 2 al enciclopediei românilor de pretutindeni, precum și
reeditarea primului volum având în vedere numeroasele solicitări ale
românilor de pretutindeni.
Altă propunere a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni adusă în
atenție pentru anul 2019 a fost realizarea unei aplicații ”biblioteca on-line“ în
limba română, iar în cadrul acestei aplicații să intre toate publicațiile pe care
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MpRP le finanțează, fără ca cei care le citesc să aibă

posibilitatea

de a

schimba documente, fiind doar pentru lectură.
După cum a menționat doamna ministru Natalia-Elena Intotero, aici
este prevăzut un buget estimativ doar pentru a fi sprijinită partea de
marketing, în rest tot ceea ce ține de realizarea acestei aplicații făcându-se la
nivelul Ministerului.
Alte propuneri ale MpRP pentru anul 2019 menționate de către
domnia sa au fost continuarea demersurilor pentru înființarea Muzeului
Românilor de Pretutindeni (doar în format virtual), continuarea proiectului de
premiere a românilor de succes, a românilor de pretutindeni,

precum și

taberele ARC.
În acest context, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a informat
că anul trecut, numărul participanților la taberele ARC a crescut cu 50%,
respectiv de la 2000 de participanți la 3000 de participanți, iar pentru anul
2019, MpRP și-a propus creșterea numărului de participanți la taberele ARC
cu încă 1000 de locuri, în funcție de buget, precum și extinderea acestor
tabere și spre alte județe ale României.
“România mea” concurs de eseuri în limba română dedicat copiilor și
tinerilor care participă în cadrul taberelor ARC și acordarea burselor pentru
elevii etnici români din Ucraina au fost alte propuneri ale MpRP pentru anul
2019 aduse în atenția membrilor Comisiilor reunite de către doamna ministru
Natalia-Elena Intotero.
Cu privire la acordarea burselor pentru etnicii din Ucraina, domnia
sa a menționat că, cu sprijinul parlamentarilor celor două comisii, MpRP a
reușit anul trecut să acorde un număr de 1650 de burse pentru elevi, anul
acesta MpRP dorind să acorde în primul rând burse pentru elevii care au
beneficiat anul trecut de burse, dacă vor să continue, dar și pentru ceilalți
elevi care acum vin în clasa I. Estimarea adusă în atenție de doamna ministru
Natalia-Elena Intotero cu privire la numărul de burse pentru etnicii din
Ucraina fiind de 4000 de burse.
În ceea ce privește continuarea proiectului de distribuire a
suportului de curs, de această dată, doamna ministru Natalia-Elena Intotero
a precizat că MpRP își propune să trimită suportul de curs în format digital și
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pentru că încearcă alături de Ministerul Educației și Cercetării și respectiv
Institutul Limbii Române să realizeze o aplicație pentru a studia limba română
și să se adapteze la tot ce înseamnă evoluție.
Continuarea cursului dedicat problematicii românilor din afara
României a fost un alt subiect adus în atenție de către doamna ministru
Natalia-Elena Intotero.
În acest context, domnia sa a precizat că acest curs este derulat
în parteneriat cu Universitatea din București.
Având în vedere solicitările românilor de pretutindeni, doamna
ministru Natalia-Elena Intotero a adus în atenție că pentru acest an, MpRP își
propune să organizeze 3 întâlniri. Astfel, o întâlnire a oamenilor de știință de
pretutindeni, respectiv o întâlnire a academicienilor românilor de pretutindeni,
informând în același timp că marea majoritate doresc să ofere sprijin
României.
Totodată, domnia sa a informat că sunt câteva universități care
anul acesta marchează 100 de ani de activitate documentară, MpRP încercând
să realizeze aceste întâlniri chiar în cadrul unei astfel de universități.
De asemenea, MpRP mai dorește să realizeze în acest an o
întâlnire a medicilor români de pretutindeni, precum și o întâlnirea oamenilor
de afaceri români a românilor de pretutindeni.
Alte propuneri ale Ministerului pentru Românii de Pretutindeni
(MpRP) pentru anul 2019 aduse în atenție de către doamna ministru NataliaElena Intotero au fost cele de achiziție de seturi propuse din ghiozdane și
rechizite pentru copiii din comunitățile istorice, precum și dotarea cu fond de
carte românesc a universităților din Republica Moldova, după cum a informat
domnia sa MpRP având o solicitare anul trecut în acest sens, cu cadre de
specialitate.
Stagiile pentru jurnaliștii români din afara granițelor este o altă
propunere a MpRP pentru anul 2019.
După cum a precizat doamna ministru Natalia-Elena Intotero,
MpRP își propune să realizeze aceste stagii în perioada 16 -19 martie a.c,
informând în același timp că în data de 18 martie a.c. MpRP are cel mai
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important eveniment pe președinția deținută de România, aici la Parlament,
alături de Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
În acest context, domnia sa a informat membrii Comisiilor reunite
că anul trecut a primit o propunere din partea jurnaliștilor români de
pretutindeni, prin care solicitau să fie invitați în acest an în țară în vederea
realizării unui schimb de experiență cu jurnaliștii români, dar și o dezbatere
privind combaterea știrilor negative ”fake news”
Totodată, Natalia-Elena Intotero a precizat că a văzut în urmă cu
aproximativ 3 săptămâni, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o domnul TeodorViorel Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe la Consiliul Europei, în care
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate,
Federica Mogherini

a declarat că prioritatea pe aceste luni de deținere a

președinției să fie pe parte de comunicare.
De asemenea, MpRP își mai propune pentru acest an un
eveniment în Republica Moldova (eveniment la sugestia parlamentarilor),
stadiul comunicațional cu Republica Moldova, o dezbatere undeva după
evenimentul din data de 18 martie a,c. sfârșitul lunii martie, începutul lunii
aprilie.
Pe parte de societate civilă, MpRP își propune pentru anul 2019 o
întâlnire a reprezentanților mediului asociativ românesc din afara granițelor
țării, aici incluzând, după cum a menționat doamna ministru Natalia-Elena
Intotero și profesorii care predau în limba română în țară.
Studiul privind situația românilor din UK în contextul Brexitu-lui
este o altă propunere pentru anul 2019 a MpRP.
Totodată, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a a precizat că
în egală măsură și-ar dori ca MpRP să facă un studiu privind situația românilor
din Italia.
În acest context, domnia sa a informat că a primit solicitări de la
românii din afara care întreabă dac există un astfel de studiu, menționând în
același timp ca și-ar dori ca aceste studii să fie făcute până la întâlnirea care
urmează să aibă loc la Parlament.
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În ceea ce privește spiritualitatea și tradiția, MpRP își propune
continuarea acordării de finanțări nerambursabile mediului asociativ românesc
care solicită acest lucru.
De asemenea, MpRP a trecut în program președinția României la
acțiunile Consiliului Uniunii Europene.
Pe parte de apărarea drepturilor și libertăților românilor de
pretutindeni, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a precizat că MpRP își
dorește să continue campania de informare privind stoparea fenomenelor
traficului de persoane și a sclaviei moderne, precum și

extinderea în

parteneriat a protocolului pe care MpRP îl are de colaborare cu Republica
Moldova în țările unde există diaspora română.
După cum a precizat domnia sa, realizarea evenimentelor MpRP
care este un buget separat pe președinție.
Totodată, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a adus în
atenție, că, pe lângă evenimentele de la București există 2 evenimente la
nivel de experți. Astfel , Craiova 22 -24 februarie a.c și Bacău 3-5 mai a.c.
De asemenea, domnia sa a informat că MpRP își dorește și speră
să reușească anul acesta să promoveze Agenția pentru Cercetare, Strategie și
Sprijin pentru Diaspora care este prevăzută în modificarea Legii nr.299/2007
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, dar și demersuri privind
trimiterea unor atașați pe probleme de diasporă.
În acest context, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a adus
în atenție faptul că, MpRP a primit foarte multe solicitări din diferite zone și va
trata cu celeritate, bineînțeles și cu consultarea parlamentarilor care ar fi
prioritățile, propunându-și 3 persoane pentru anul următor.
Alte propuneri ale MpRP pentru anul 2019 le reprezintă înființarea
centrelor comunitare (urmărind cu interes ca votul să treacă de plenul
comun), precum și realizarea bursei locurilor de muncă alături de colegii de la
Ministerul Muncii, Justiției Sociale, precum și colegii de Ministerul Afacerilor
Externe pentru românii care doresc să se întoarcă acasă pentru a aduce la
cunoștință toate ofertele de muncă valabile în România.
La secțiunea de întrebări, domnul deputat Constantin Codreanu,
președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării,
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dorea să știe când preconizează MpRP să avem un sediu fizic al Muzeului
pentru românii de pretutindeni, domnia sa menționând în același timp că din
păcate există doar unul virtual.
Totodată, domnul președinte Constantin Codreanu a mai dorit să
cunoască (ținând cont de faptul că bugetul nu este foarte diferit față de cel de
anul trecut) de unde va avea fonduri MpRP, altfel spus de unde vor fi fonduri
și pentru centrele comunitare, deși legea s-a întors în Comisie și la plenul
Camerei

Deputaților,

de

unde

fonduri

pentru

Muzeul

Românilor

de

Pretutindeni, pentru centrele comunitare și pentru multe alte acțiuni.
Cu

privire

la

sediul

fizic

al

Muzeului

pentru

Românii

de

Pretutindeni, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a precizat că la vremea
respectivă s-a gândit la Palatul Parlamentului.
În acest context, domnia sa a adus în atenție faptul că MpRP a
adresat o solicitare Secretariatului General al Camerei Deputaților depistând
cea mai bună locație pe zona de vizitare a turiștilor, respectiv nivelul P unde
este și zona mass-media și nu ar trebui un spațiu foarte mare.
În urma adresei trimise i s-a comunicat că pe perioada
președinției va fi foarte greu pentru că vor fi foarte mulți jurnaliști din afară.
Doamna ministru Natalia-Elena Intotero a adus în atenție că ar
mai exista o posibilitate, în acest context informând că, anul trecut când a
avut o deplasare în Israel a vizitat Muzeul Evreilor de Pretutindeni, muzeu
care se află în sediul Universității din Tel-Aviv.
De asemenea, domnia sa a informat că acel muzeu foarte
impresionant mergea și pe parte electronică dar și pe parte de interactivitate.
Totodată,

doamna ministru Natalia-Elena Intotero a precizat că

mare parte din Muzeul Evreilor de Pretutindeni a fost realizat pe lângă munca
specialiștilor din cadrul Guvernului Israelian și prin voluntariat din partea
studenților israelieni.
În acest context, MpRP a menționat că se gândea să înființeze
Muzeul Românilor de Pretutindeni chiar și în cadrul unei universități din
București.
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În ceea ce privește partea de inventariere a vizitelor, doamna
ministru Natalia-Elena Intotero a precizat că aceasta va fi însemnarea în
cartea de onoare a acestui muzeu.
Cu privire la înființarea centrelor comunitare românești, doamna
ministru a precizat că înființarea acestor centre se va face din fondul pe care
MpRP îl deține, încercând ca să împartă banii în realizarea cât mai multor
investiții.
Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie, membru al Comisiei
pentru comunitățile de români din afara granițelor țării dorea să cunoască
dacă

în

bugetul

actual

sunt

prinși

banii

pentru

înființarea

centrelor

comunitare, domnia sa aducând în atenție că a văzut că centrele comunitare
erau menționate, dar nu a văzut un capitol dedicat.
În opinia domniei sale Proiectul pentru modificarea şi completarea
Legii

nr.86/2016

privind

instituirea

centrelor

comunitare

străinătate ar trebui deblocat pentru a se vedea forma finală,

româneşti

în

iar centrele

comunitare să înceapă să funcționeze.
Domnul

deputat

Nicolae-Daniel

Popescu,

vicepreședinte

al

Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării dorea să
cunoască care este stadiul proiectului organizat de OECD referitor la numărul
cetățenilor români din afara granițelor, precum și dacă MpRP are un alt
proiect în legătură cu acest lucru.
Totodată, domnia sa a dorit să cunoască care a fost scopul tipării
enciclopediei românilor de pretutindeni volumul II de anul trecut, precum și
numărul solicitărilor de asistență sau clarificările care au fost primite de MpRP
în legătură cu procesul ieșirii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
din Uniunea Europeană, pentru că a văzut că există și o adresă.
În acest context domnia sa a informat că a direcționat mulți
români din afara granițelor care l-au contactat și au contactat cabinetul
parlamentar al domniei sale, iar acolo unde a considerat că nu sunt
persoanele cele mai îndreptățite să ofere niște informații, i-a direcționat către
site-ul și adresa de email a MpRP.
De asemenea, domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a
adus în atenție că a folosit perioada vacanței parlamentare din iarnă pentru a
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reflecta la toate inițiativele pe care le are statul român pentru românii din
străinătate.
Domnia sa dorea să știe dacă MpRP consideră că ar fi nevoie și
necesar, ca în perioada următoare să se facă o evaluare a tuturor acestor
programe, în sensul găsirii unor modalități prin care să se găsească banii
necesari și să se poate să ne aliniem puțin și la niște modele deja puse în
practică în multe țări din Europa Centrală, în acest context referindu-se la țări
precum Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, unde, după cum a precizat domnia
sa, după foarte multe consultări și multe vizite de lucru cu alte delegații a
folosit acest prilej pentru a afla care sunt efectiv proiectele pe care le
desfășoară pentru comunitățile lor de polonezi, slovaci, etc., dându-și seama
că sunt mult mai puține cu alte noastre.
În

privința

centrelor

comunitare

și

de

informare,

domnul

vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu a dus în atenție faptul că, în cazul
cetățenilor români din afara granițelor a observat că nu înțeleg foarte bine
care este diferența dintre un centru de informare și un centru comunitar, un
consulat, un Institut Cultural Român.
De asemenea, domnul vicepreședinte Nicolae-Daniel Popescu
dorea să cunoască dacă MpRP apreciază că este cazul să ne aplecăm puțin
către o nouă analiză și o eventuală reconfigurare a proiectelor și inițiativelor
prin care se încearcă să fie ținuți aproape românii din afara granițelor și să fie
ajutați concret prin măsuri concrete.
Cu privire la stadiul proiectului organizat de OECD, doamna
ministru Natalia-Elena Intotero a adus în atenție că a fost informată de colegii
la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) că studiul este aproape finalizat.
Vis-a-vis de tipărirea enciclopediei, domnia sa a menționat
tipărirea a unui număr de 850 de bucăți.
În privința Brexit-ului, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a
precizat că MpRP a primit 3 sau 4 solicitări, având o echipă de colegi, în acest
context domnia sa menționându-l pe domnul subsecretar de stat Victor
Ionescu care se ocupă de această speță, fiind prezent de mai multe ori în
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei.
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Totodată, domnia sa a adus în atenție că, astăzi, 11 februarie a
plecat un coleg de MpRP alături de Excelența Sa Andrew James Noble,
ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România și
Excelența Sa Sorin-Dan Mihalache, ambasador al României în Regatului Unit
al Marii Britanii și Irlandei de Nord , unde desfășoară sesiuni de informare și
de consultare cu românii din Marea Britanie.
În ceea ce privesc centrele comunitare , doamna ministru NataliaElena Intotero a precizat că, din partea MpRP există posibilitatea susținerii
mai multor cetățeni care să muncească acolo, să fie mult mai implicați, chiar
susținuți financiar cu un venit, menționând în același timp că până la urmă
activitatea se cam repetă și într-un centru de informare și într-un centru
comunitar.
În opinia domniei sale acesta este rolul centrelor comunitare, de a
fi aproape de cetățeni și de a-i informa în privința tuturor drepturilor și
obligațiilor în țara respectivă, dar și de a-i informa asupra unor anumite
facilitări pe care ei le solicită, precum și asupra procedurilor legale.
Tot în opinia domniei sale, doamna ministru Natalia-Elena
Intotero a precizat că, în momentul în care MpRP va avea și atașați pe
probleme de diaspora, lucrurile se vor rezolva mult mai ușor.
Domnia sa a mai precizat că, într-adevăr,

comunitatea se

schimbă de la an la an și dacă pentru anul trecut MpRP a avut solicitări să
trimită cărți în diaspora pentru dotarea bibliotecilor, anul acesta a realizat
ceva “on-line”. Astfel, MpRP s-a gândit să facă această bibliotecă, aplicația
putând fi descărcată pe orice smart phone, putând fi la îndemna oricui, chiar
și într-un mijloc de transport în comun sau în vacanță.
Totodată, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a menționat că
încearcă să facă această aplicație atractivă începând de la cei mici până la
adulți, existând astfel posibilitatea ca cei care accesează site-ul să vadă tot
ceea a ce finanțează MpRP.
Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu, membru al Comisiei pentru
comunitățile de români din afara granițelor țării

a dorit să cunoască dacă

MpRP are stabilit să facă anul acesta un centru comunitar și unde este
prevăzut el în buget.
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Un alt subiect adus în atenție de către domnul deputat DoruPetrișor Coliu a fost legat de reîntoarcerea acasă a românilor pentru a avea o
cât mai mare forță de muncă.
Domnia sa a dorit să cunoască cum și-a propus MpRP acest lucru,
în acest context aducând în atenție că a inițiat un amendament în acest sens,
sperând ca și colegii să dea un aviz pozitiv.
Vis-a-vis de centrele comunitare, doamna ministru Natalia-Elena
Intotero a precizat că așteaptă ca Legea privind instituirea centrelor
comunitare românești să fie votată și promulgată, și apoi,

în momentul în

care va avea această lege este convinsă că se vor găsi resurse financiare, o
rectificare bugetară la mijlocul anului, existând o prioritate din partea MpRP
important este să vadă de unde vin solicitările.
De asemenea, domnia sa a precizat că este nevoie de un număr
de semnături pentru a se realiza un astfel de centru.
În privința bursei locurilor de muncă,

doamna ministru Natalia-

Elena Intotero a precizat că MpRP își dorește ca aceasta să se realizeze în
format on-line printr-o foarte bună informare a românilor de pretutindeni.
În acest context, domnia sa a menționat că va anunța pe toți
cetățenii români prin toate pârghiile pe care MpRP le are, anunțul fiind făcut
atât pentru cetățenii din afară, cât și pentru cei din țară.
Totodată, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a precizat că
Ministerul Muncii și Justiției Sociale colectează toate ofertele de muncă și
înainte de a demara această bursă, cu aproximativ 3 - 4 săptămâni MpRP, va
începe să facă comunicarea către toți cetățenii români interesați.
Astfel, domnia sa a precizat că această comunicare a bursei
locurilor de muncă se va face prin MAE, prin toate pârghiile pe care le are, iar
MpRP va face comunicarea prin intermediul mediului asociativ, reprezentanții
mass-media în limba română , apelând și la mass-media din țară, precum și
prin intermediul cultelor și partenerii MpRP, respectiv ONG-uri, în acest
context doamna ministru Natalia-Elena Intotero dând ca exemplu Asociația
Studenților Români de Pretutindeni.
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Nelămuririle domnului deputat Matei-Adrian Dobrovie au făcut
referire la centrul de informare de la Ragusa, din Italia, care nu era optim,
precum și centrele de asistență pentru victimele exploatării în muncă.
Cu privire la centrul de la Ragusa, doamna ministru Natalia-Elena
Intotero a dorit să aducă în atenție că, unul dintre motivele pentru care nu
s-a deschis centrul a fost spațiul, care era foarte mare și necesita o investiție
foarte mare din partea statului român.
În acest context, domnia sa a precizat că a fost identificat un alt
spațiul, sperând ca anul acesta să fie deschis centrul.
În ceea ce privește atribuția centrului, principala atribuție fiind
aceea de informare și asistență socială. După cum a precizat doamna ministru
Natalia-Elena Intotero , MpRP nu are atributul de a acorda asistență, acolo va
veni atașatul pentru probleme de muncă din România care lucrează la
misiunea diplomatică .
Totodată, domnia sa a adus în atenție că asistența va fi acordată
pe mai multe domenii, mai ales pe legislație, pe drepturile cetățenilor români
și întâlniri cu autoritățile din zonă, tot ce ține de bunul mers al românilor din
peninsulă.
La

secțiunea

amendamente,

domnul

deputat

Constantin

Codreanu, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara
granițelor

țării

a

propus

alocarea

unei

sume

pentru

organizarea

și

funcționarea Muzeului Românilor de Pretutindeni, inclusiv alocarea unui sediu
corespunzător,

conform

Legii

privind

sprijinul

acordat

românilor

de

pretutindeni.
Motivația

amendamentului

fiind

aceea

că

pentru

România

reprezintă o prioritate apărarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii românilor,
promovarea identităţii, drepturilor şi valorilor spirituale ale comunităţilor de
români, menţinerea identităţii culturale şi lingvistice.
Alte amendamente propuse de domnul președinte Constantin
Codreanu la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 au prevăzut
alocarea unei sume în vederea susținerii organizațiilor care oferă cursuri de
limba română și a publicațiilor in limba română din Diaspora și comunitățile
istorice, suplimentarea sumei la capitolul”Cultură, recreere, religie pentru
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sprijinirea

activității

românilor

de

pretutindeni

și

a

organizațiilor

reprezentative ale acestora, crearea și consolidarea spațiului informațional
pentru comunitățile de români din afara granițelor țării; întărirea capacității
organizațiilor românilor de pretutindeni de a reprezenta interesele acestora.
Editarea si distribuție în școlile din comunitățile mari de români,
unde învață copii români, manuale în limba română care să cuprindă
informații despre geografia și istoria României și limba și literatura română”,
înființarea a 12 centre comunitare în marile comunități de români din Spania,
Italia, Franța, Marea Britanie și Germania, susținerea jurnaliștilor români și
ziarelor românești din diaspora, constituirea unui fond pentru sprijinirea
școlilor de duminică susținute de preoții din comunitățile de români din afara
granițelor țării, elaborarea și implementarea proiectelor pentru reîntoarcerea
în țară a românilor din afara granițelor țări, precum și susținerea activităților
social culturale, funcționarea și întreținerea bisericii ortodoxe au fost doar o
parte din amendamentele propuse la proiectul Legii bugetului de sta pe anul
2019 de domnul deputat Doru-Petrișor Coliu, membru al Comisiei pentru
comunitățile de români din afara granițelor țării.
Alte amendamente propuse la proiectul Legii bugetului de stat pe
anul 2019 au vizat alocarea unei sume pentru crearea unui Centru Cultural
Românesc în orașul Ismail, regiunea Odesa, Ucraina și alocarea sume, pentru
Biserica

românească

din

satul

Bobova,

comuna

Svilainat,

Serbia,

amendamente propuse de domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie, precum și
alocarea unei sume sau în baza necesităților deja calculate, pentru acțiuni de
sprijinire a organizațiilor românești din comunitățile istorice și și alocarea unei
sume pentru implementarea și înființarea “Direcțiilor pentru relația cu
cetățenii din diaspora” în toate reședințele de județ din țară la sediul
consiliilor județene, amendamente ale domnului deputat Nicolae Daniel
Popescu, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara
granițelor țării.
Înființarea unui Liceu Românesc ”Mihai Eminescu”, la Roma, Italia,
finanțarea Catedralei-mausoleu cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” şi
„Toţi Sfinţii Români” din satul Cania, raionul Cantemir, Republica Moldova,
solicitările de finanțări de parohii, precum și alocarea unei sume pentru
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pentru finanțarea unei campanii de informare a cetățenilor cu probabilitate de
emigrare și înființarea unor centre comunitare în marile comunități de români
din Italia, Spania, Marea Britanie, Franța și Germania au reprezentat alte
amendamente propuse la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 de
membrii Comisiilor reunite.
În urma examinării, în şedinţa comună, Comisiile reunite au
hotărât

să

avizeze

favorabil

bugetul

Ministerului

pentru

Românii

de

Pretutindeni pe anul 2019 (anexa 3/64) cu majoritate de voturi, cu
amendamente respinse.

PREȘEDINTE,
Constantin CODREANU

SECRETAR,

SECRETAR,

Sebastian Valentin RADU

Dumitru LUPESCU

Consilier parlamentar,
Mona-Valentina ALESANDRU
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