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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 31 octombrie,  

01 şi 02  noiembrie 2017 

 

 

    La lucrările comisiei din ziua de 31 octombrie 2017 au participat 12 

deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

    Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie 

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

Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar,  

Doru Petrişor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Claudia Gilia (PSD),  

Nicolae Georgescu (PSD), Costel Lupaşcu (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea 

(PNL), Vasile Alin Văcaru (neafiliat) şi Alexandru Mihai Voicu (PNL).  

 

 Au absentat:  

   Nicolaie Sebastian Valentin Radu – secretar, Ştefan-Alexandru Băişanu 

(ALDE) şi Marilen-Gabriel Pirtea (PNL).  
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La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, domnii Ovidiu-Cristian Iane – 

secretar de stat, Costin Ciobanu – consilier relaţii şi doamna Irina Zamfir – 

consilier juridic. 

 

 

Marţi,  31 octombrie 2017 

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 31 octombrie 2017, fiind condusă în prima 

parte de către doamna deputat Biró Rozália-Ibolya, preşedinte al Comisiei 

pentru politică externă, iar în partea a doua a şedinţei de către domnul 

deputat Constantin Codreanu, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării. 

  Primul punct al ordinii de zi l-a constituit dezbaterea în şedinţă 

comună a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea                

Legii nr. 86 /2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în 

străinătate (PLx264/2017), Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării şi Comisia pentru politică externă, fiind sesizate în fond. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare 

româneşti în străinătate, act normativ care nu a putut fi aplicat, ca urmare a 

reformelor administrative ulterioare intrării sale în vigoare, fiind necesară 

adaptarea la noua structură instituţională. 

În deschiderea şedinţei comune, doamna deputat Biró Rozália-Ibolya, 

preşedinte al Comisiei pentru politică externă,  a dat cuvântul domnului 

secretar de stat Ovidiu-Cristian Iane pentru a susţine iniţiativa legislativă . 

Pentru a da o claritate proiectului de lege, unii membri ai Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi ai Comisiei pentru 

politică externă, precum şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni au 

venit cu propuneri de amendamente. 

 

 

 



 

 

 Propunerile de amendamente au vizat stabilirea unui număr minim de 

cetăţeni de la care comunitatea este considerată semnificativă, dobândirea 

calităţii de membru după înfiinţarea centrului comunitar românesc, stabilirea 

criteriilor la înfiinţarea unui centru comunitar românesc în străinătate, o 

completare pentru a se clarifica rolul centrelor comunitare româneşti din 

străinătate în dezvoltarea socio-culturală a comunităţilor de români din acele 

state, precum şi angajarea cu prioritate a persoanelor ce fac parte din 

comunităţile româneşti din zona respectivă. 

            Stabilirea unui număr fix de semnături în fiecare stat a fost o altă 

propunere de amendament venită pentru a clarifica proiectul de lege. 

     În ceea ce priveşte propunerea de amendament a Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni aceasta a vizat accelerarea aplicării 

prevederilor legii, cât şi oferirea posibilităţii statului român de a aloca 

resurse pe baza priorităţilor strategice ale politicilor sale în domeniul 

românilor de pretutindeni.  

                În urma examinării Proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, 

deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună 

plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor 

comunitare româneşti în străinătate, cu amendamente admise şi respinse. 

    Dezbaterea asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.299/2017 privind sprijinul acordat românilor de 

pretutindeni (PLx350/2017), l-a constituit următorul punct al ordinii de zi. 

    Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării a fost condusă de către domnul preşedinte Constantin Codreanu. 

            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de 

pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

îmbunătăţirii actualei reglementări. 

    În acest context, pentru a se da o claritate proiectului de lege, unii 

membri ai Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor şi ai 

Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au venit cu propuneri de 

amendamente. 

 



 

             Propunerile de amendamente au vizat drepturile românilor de 

pretutindeni, perioada de organizare a Congresului Românilor de 

Pretutindeni, perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba română/în 

limba română în comunităţile româneşti, acordarea de burse de studii, 

precum şi salarizarea personalului institutului. 

 

 

          Miercuri, 01 noiembrie 2017  şi Joi, 02 noiembrie 2017 

 

   Studiu individual. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                                                                    Expert parlamentar, 
                                                                                       Mona-Valentina ALESANDRU 

 

 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 


