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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16, 17 şi 18 ianuarie 2017 

 

  

    La lucrările comisiei din ziua de 16 ianuarie 2017 au participat             

12 deputaţi din totalul de 14 membri: 

 

       Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie (USR)  – 

vicepreşedinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Tudor Rareş Pop (USR) – 

secretar, Sebastian Valentin  Nicolae Radu (PSD) – secretar, Doru Petrişor Coliu 

(PMP), Angelica Fădor (PNL), Costel Lupaşcu (PSD), Radu-Adrian Pau (PSD), 

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

(PNL).  

 

Au absentat: 

       Sorin Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte şi Gheorghe-Eugen Nicolăescu 

(PNL).  
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Luni, 16 ianuarie 2017 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării     

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 16 ianuarie 2017, fiind condusă de domnul 

deputat Constantin Codreanu, preşedintele Comisiei. 

         După aprobarea ordinii de zi, şedinţa Comisiei a continuat cu dezbaterea  

cu privire la situaţia comunităţii româneşti din Serbia. 

 Scurta prezentare a domnului preşedinte Constantin Codreanu cu privire 

la situaţia comunităţii româneşti din Serbia a evidenţiat o problematică variată 

a acestei comunităţii, în acest context fiind aduse în atenţia membrilor Comisiei 

separarea artificială dintre români şi vlahi şi neacordarea drepturilor specifice 

minorităţilor naţionale pentru românii din Valea Timocului, precum şi statutul 

Bisericii Ortodoxe Române (nerecunoscută prin Legea cultelor din Serbia). 

Acestea fiind numai o parte din problemele acestei comunităţi menţionate de 

domnul deputat Constantin Codreanu.  

Probleme ale comunităţii româneşti din aceasta zonă au fost aduse în 

atenţia membrilor Comisiei şi de către domnul vicepreşedinte Matei Dobrovie. 

 În acest context au fost aduse în atenţia membrilor Comisiei lipsa cadrului 

legal care să permită retrocedarea bunurilor care au aparţinut comunităţii 

româneşti; situaţia dificilă a învăţământului în limba română; disputa între 

asociaţiile româneşti, precum şi discrepanţa dintre cadrul legal în domeniu şi 

aplicarea sa efectivă de către autorităţi. 

Lipsa oricărei reprezentări în Parlament, confiscarea Consiliilor Naţionale 

ale Minorităţilor, organism care asigură relaţionarea minorităţii cu statul, de 

către partidele sârbești, lipsa mass-mediei de limba română, situaţia dificilă a 

învăţământului în limba română , lipsa școlilor și a posibilităţii de a învăţa limba 

română, programarea cursurilor de limba română la sfârşit de săptămână, au 

fost alte probleme ale comunităţii româneşti din Serbia aduse în atenţie de 

domnul deputat Matei Dobrovie, vicepreşedinte al Comisiei. 

 

 

 



 

 

  În cadrul dezbaterii, deputatul Matei Dobrovie a mai adus în atenţia 

membrilor Comisiei şi alte subiecte de importanţă majoră cu privire la 

problemele comunităţii româneşti din Serbia. În acest context au fost amintite 

introducerea cursurilor de istorie, cultură şi limba română în sistemul şcolar pe 

teritoriul nord-estului Serbiei, găsirea unor soluţii pentru apariţia unei noi 

generaţii de lideri ai comunităţii românești, prezenţa măcar a unui reprezentant 

al minorităţii românești în Parlamentul sârb, în reciprocitate cu ce există în 

România, protocolul semnat în 2012 legat de protecţia minorităţilor, Institutul 

Cultural Român din Belgrad şi centrele culturale din Timoc și Voivodina, 

problema manualelor școlare și pregătirea profesorilor de limba română, 

precum şi Legea cu privire la protecţia drepturilor și libertăţilor minorităţilor 

naţionale. 

 Şedinţa Comisiei a continuat cu prezentarea petiţei doamnei Zavişa Jurj, 

preşedinte al Asociaţiei pentru Cultura Românilor/Vlahilor din Serbia „Ariadnae 

Filum”, prin care solicită sprijin în vederea clarificării şi soluţionării situaţiei cu 

privire la proiectul „Caravana culturii şi tradiţiilor populare româneşti în Timoc, 

a IV-a ediţie”. 

 În petiţie se menţionează faptul că, perioada de realizare a proiectului 

conform contractului de finanţare a fost iunie – decembrie 2016, iar termenul 

de raport şi decont final fiind 23 noiembrie 2016, ultimul eveniment fiind în 19 

noiembrie 2016. 

La solicitarea asociaţiei de amânare a  decontului şi raportului final până 

pe data de 10 decembrie 2016,  Asociaţia pentru Cultura Românilor/Vlahilor din 

Serbia „Ariadnae Filum” a fost informată în data de 21 noiembrie 2016, de   

responsabilul de proiect, că, proiectul „Caravana culturii şi tradiţiilor populare 

româneşti în Timoc, a IV-a ediţie” a fost aprobat şi vor primi două exemplare 

ale actului adiţional pentru a fi semnate de asociaţie. 

Actul adiţional al contractului urma a fi adus de către o persoană 

desemnată de DPRRP în data de 24 noiembrie 2016. Documentul nu a ajuns în 

posesia nici unuia dintre membrii asociaţiei, responsabilul de proiect al DPRRP 

afirmând că acest document va fi trimis prin poştă la data de 14 decembrie 

2016, actul adiţional ne putând fi transmis de asociaţie până în data de  

 



 

 

 

10 decembrie 2016 datorită faptului că nici până la data de trimitere a petiţiei 

nu a fost trimis de Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de 

Pretutindeni  (DPRRP). 

De asemenea, în petiţie se reiterează faptul că proiectul a fost realizat în 

totalitate, iar dovezile şi documentele contabile trimise atestă acest lucru, 

contractul de finanţare iniţial fiind transmis de către DPRRP către Asociaţia 

pentru Cultura Românilor/Vlahilor din Serbia „Ariadnae Filum” în luna august, 

foarte târziu, deşi planul de proiecte a fost prevăzut pentru luna aprilie conform 

propunerilor asociaţiei în Cererea de finanţare, dar modificat de către DPRRP 

pentru începerea proiectului în iunie 2016. 

În data de 30 decembrie 2016, Asociaţia pentru Cultura 

Românilor/Vlahilor din Serbia „Ariadnae Filum” primeşte o notificare din partea 

Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, prin care se 

solicită restituirea în contul MAE-DPRRP, a sumei alocate proiectului, 

reprezentând avansul plătit către „Adriadnae Filum” Asociaţia pentru cultură a 

românilor – vlahilor din nord-estul Serbiei în data de 21.09.2016. Cuantumul 

sumei alocate reprezentând 30% din valoarea finanţării aprobate pentru 

proiectul intitulat „Caravana culturii şi tradiţiilor populare româneşti în Timoc, a 

IV-a ediţie”. 

Un alt punct adus în atenţia membrilor Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării în cadrul aceleaşi petiţii, îl reprezintă cel de-al 

doilea proiect aprobat spre finanţare asociaţiei „Centre Cultural-Educative ale 

Românilor Timoceni” pentru care nu s-a primit nici un răspuns în ceea ce 

priveşte decontarea cheltuielilor.  

În petiţei se menţionează faptul că şi acest proiect a fost realizat în 

totalitate fiind trimise dovezi şi documente contabile care atestă acest lucru. De 

asemenea, se mai menţionează că, prin acest proiect este organizat „Congresul 

Românilor din Serbia”, fapt istoric privind unirea Românilor din estul Serbiei. 

Având în vedere cele relatate, membrii Comisiei au hotărât să trimită o 

adresă în atenţia doamnei Andreea Păstârnac, ministru pentru Românii de 

pretutindeni. 

 



 

 

 

 

         Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării va 

continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu sprijinul 

instituţiilor de resort.  

 

 

 

 

  Marţi, 17 ianuarie şi Miercuri, 18 ianuarie 2017 

 

  Studiu individual. 
 

 

 

 

        PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 
 
 
 

                            SECRETAR, 

                 Sebastian Valentin RADU 

 
 
     
 
 
 
 
 
 

                Expert parlamentar, 
             Mona-Valentina Alesandru 


