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Joi, 15 februarie 2018, la Kiev a avut loc prima rundă de consultări dintre Ministerul Educației
din Ucraina, în persoana ministrului Lilia Grinevici și adjuncții săi, și membrii comunității
românești din Ucraina. Subiectul consultărilor este procedura de implementare a
recomandărilor Comisiei de la Veneția referitoare la articolul lingvistic (nr.7) al Legii Educației –
informează Agenția BucPress din Cernăuți, preluată de Romanian Global News.

La consultări au participat Vasile Tărâțeanu, președintele Centrului Cultural Român „Eudoxiu
Hurmuzachi" din Cernăuți, membru de onoare al Academiei Române și Aurica Bojescu,
secretar responsabil al Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina".

În cadrul primei runde de consultări, membrii comunității românești au facut publică poziția
românilor din Ucraina și au înmânat ministrului Lilia Ginevici apelul-recomandare, semnat de
societățile pentru cultura românească și organele de presă din regiunile Cernăuți, Transcarpatia
și Odesa.

În Apelul semnat, românii din Ucraina resping articolul nr. 7 ca articol de bază pentru elaborarea
Legii Învățământului Secundar (legea cu privire la școlile medii de cultură generală),
considerând că până la obținerea unui aviz din partea Curții Constituționale privind
corespunderea articolului lingvistic cu prevederile Legii Fundamentale, Legea Învățământului
Secundar trebuie să se bazeze doar pe Constituție.

În Apel se precizează că experții Comisiei de la Veneția au invocat necesitatea sesizării Curții
Constituționale, menționând că nu este în competența lor analizarea constituționalității legii. De
aceea, comunitatea românească din Ucraina, va respinge orice discuții privitoare la
implementarea articolul 7 și realizarea acestuia în normele Legii Învățământului Secundar,
considerând că în Lege trebuie să fie reflectat în totalitate articolul nr. 53 al Constituției
Ucrainei, care garantează minorităților naționale dreptul la învățământ în limba maternă.

BucPress publică acest apel:
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Către Ministerul Educației din Ucraina

Despre participarea la consultări dedicate articolului lingvistic în școlile de cultură generală din
cadrul Legii Învățământului Secundar din Ucraina

Cu scopul păstrării în Ucraina a drepturilor minorităților naționale la studii în limba maternă și
evitarea diferendelor sociale similare cu cele după aprobarea art. 7 al Legi Educației, luând în
calcul Rezoluția APCE și Recomandările Comisiei de la Veneția (p. 92-93 ș.a.) și anume:
„...Chestiunea corespunderii art. 7 al Legii Educației art. 22.3 al Constituției este în competența
Curții Constituționale a Ucrainei", considerăm că până la obținerea unei concluzii a Curții
Constituționale a Ucrainei privind constituționalitatea art. 7, elaborarea oricăror altor proiecte de
lege, inclusiv Legea Învățământului Secundar trebuie să corespundară Constituției Ucrainei (în
special art. 8, 10.3, 22.2-3, 24.1-2, 53.4-5, 119.3) și nu controversatului articol 7 din Legea
Educației.

În legătură cu aceasta, în mod repetat și insistent propunem ca articolul privind limba de studii
în școlile medii generale din cadrul Legii Învățământului Secundar din Ucraina să corespundă
cu art. 53 al Constituției în următoarea redacție: „Cetățenii care aparțin minorităților naționale li
se garantează dreptul la studii în limba maternă sau la studierea limbii materne în instituțiile de
stat și comunale sau prin intermediul societăților pentru cultură națională".

Semnatari: Ion POPESCU, președintele UI Comunitatea Românească din Ucraina, Aurica
BOJESCU, Secretar responsabil al Asociației interregionale „Comunitatea românească din
Ucraina", Vasile TĂRÂȚEANU, membru de onoare al Academiei Române, Președinte al
Centrului Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi" din Cernăuți, Ion BOTOȘ, președintele Uniunii
Românilor din Transcarpatia „Dacia", Anatol POPESCU, președintele Asociației românilor din
regiunea Odesa „Basarabia", Alexandrina CERNOV, membru de onoare al Academiei Române,
Vasile BÂCU, Președintele Societății pentru Cultură Românească „Mihai Eminescu", Ilie T.
ZEGREA, Președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți, Mircea LUTIC, Membru al
Uniunii Scriitorilor, laureat al Premiului „Mihai Eminescu" al Academiei Române, Nicolae TOMA,
președintele Societății Jurnaliștilor Români Independenți din regiunea Cernăuți, Iurie LEVCIC,
Președintele Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Românești, Cernăuți, Vitalie ZÂGREA, Președintele Ligii Tineretului Român
„Junimea" din regiunea Cernăuți, Marin GHERMAN, Președintele Centrului Media BucPress,
Mircea PILAT, Președintele Asociației Științifico - Pedagogice „Aron Pumnul" din Ucraina,
Octavian BIVOLARU, Președintele Societății „Golgota" a Românilor din Ucraina, Vladimir
ACATRINI, Președintele Societății bibliotecarilor din Bucovina, Ana-Cristina TĂRÂȚEANU,
Secretar responsabil al Fundației Culturale de Binefacere „Casa Limbii Române", Ion
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BROASCĂ, Președintele Societății Regionale Medicale „Isidor Bodea", Maria ANDRIEȘ,
redactor-șef adjunct al ziarului „Zorile Bucovinei" ș.a.
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