Noaptea minții! MRP se opune reglementării prin Lege a risipirii banului public în defavoarea comunitățilo
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Deputaţii comisiei pentru românii din afara graniţelor ţării au dezbătut marti, 13 martie a.c., un
amendament la Legea nr. 299/2007, lege cadru care reglementează sprijinul acordat românilor
de pretutindeni, privitor la bursele pe care statul român le acordă etnicilor români din
comunităţile istorice în sistemul naţional de educaţie din România, transmite Romanian Global
News.

Amendamentul a fost propus de preşedintele comisiei, deputatul Constantin Codreanu, care a
dat curs numeroaselor solicitări venite dinspre organizaţiile româneşti din comunităţile istorice.
Acesta avea drept scop reglementarea mai riguroasă, la nivelul legislaţiei primare, a regimului
de acordare a acestor burse, regim care în prezent are multiple deficienţe funcţionale datorate
atât unui cadru normativ impropriu, cât şi lipsei unei viziuni corespunzătoare scopului pe care ar
trebui să-l urmărească.

Trebuie spus din capul locului că Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, prin secretarul de
stat Lilla Boglarka Debelka, consiliată de un domn care îi arăta ce să citească, s-a opus cu
vehemenţă instituirii unei astfel de reglementări la nivel de lege, prin voinţă suverană a
Parlamentului care, conform Constitutiei, este organul reprezentativ suprem al poporului român.

Deputaţii PSD, vădit stânjeniţi de poziţia MRP care nu a reuşit, în ciuda numeroaselor încercări
şi insistenţe, să-şi justifice în mod raţional opţiunile, s-au conformat şi au votat, sprijiniţi pe
alocuri de cei din USR, împotriva acestor reglementări.

Printre prevederile respinse de majoritatea formată ad-hoc se regăsesc cele referitoare la un
regim mai clar de gratuităţi şi facilităţi, garantarea acordării burselor pe întregul an calendaristic,
inclusiv pe perioada anului pregătitor, introducerea unui curs de istorie, cultură şi civilizaţie
românească, precum şi posibilitatea anulării dreptului la bursă în cazul desfășurării de către
beneficiari a unor activități împotriva statului român sau a intereselor acestuia sau a
comunităților românești din afara frontierelor României, acest din urmă caz fiind relativ frecvent
întâlnit.
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De asemenea, s-ar fi instituit un cadru unitar şi profesional de coordonare a procesului de
selecţie şi de derulare al acestor programe de sprijin educaţional.

Poziția MRP nu face decât să continue procesul prin care România pierde milioane de euro pe
burse care nu aduc niciun beneficiu nici comunităților românești istorice și nici statului român.
Ba mai mult prin poziția sa MRP se face complice nu numai la pierderea acestor fonduri ci și
"dotării" serviciilor secrete ale statelor unde sunt comunități românești și care acționează
împotriva acestora, cu buni agenți vorbitori de limba română, care să spioneze și să divizeze
comunitățile românești.

Din surse provenind din comunitățile istorice românești, 84 de bursieri ai statului român
lucrează pentru SIS, serviciul secret al R. Moldova, mulți dintre ei acoperiți în presa
antiromânească de dincolo de Prut, 43 de bursieri ai statului român lucrează pentru SBU,
servicul secret ucrainian, 34 pentru BIA, serviciu secret al Serbiei, 18 pentru DAR, serviciile
secrete ale Bulgariei, 16 pentru SHISH, serviciile secrete albaneze. Foștii bursieri pe pregătirea
cărora România a cheltuit milioane de euro lucrează în departamentele care desfășoară
activități împotriva comunităților românești din statele respective și împotriva României.
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