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    PROCES-VERBAL 

      al lucrărilor Comisiei din zilele de 12 și 13 septembrie 2018 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

        şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 12 și 13 septembrie 2018 

 

 

      La lucrările Comisiei din ziua de 12 septembrie 2018 au participat                

10 deputaţi, din totalul de 15 membri: 

 

        Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie 

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

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

Nicolaie Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar, Angelica Fădor (PNL),  

Nicolae Georgescu (PSD),  Claudia Gilia (PSD) și  Costel Lupaşcu (PSD). 

  

 

          Au absentat:  

   Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE), Cristian Buican (PNL), Doru 

Petrişor Coliu (PMP), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) și Alexandru-Mihai Voicu 

(PNL).  
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Miercuri , 12 septembrie  2018 

            Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării     

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 12 septembrie 2018, fiind condusă de 

domnul președinte Constantin Codreanu. 

  După supunerea la vot a ordinii de zi, ședința Comisiei a continuat 

cu discuții cu privire la calendarul deplasărilor din anul 2018. 

          În vederea monitorizării şi gestionării eficiente a problematicii 

românilor de pretutindeni şi având în vedere atribuțiile Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor tarii, precum și intensificarea 

contactelor parlamentare bilaterale în contextul actual al problemelor cu care 

se confruntă cetăţenii români din diaspora economică și comunitățile istorice, 

membrii Comisei mai sus menționate consideră utilă efectuarea cu prioritate a 

unei vizite de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. 

             Vizita de lucru are în vedere monitorizarea și gestionarea 

problemelor cetățenilor români care lucrează în Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord,  în acest context, ca teme au fost aduse  în atenție  traficul 

de persoane, exploatarea în muncă, precum și efectele Brexit-ului asupra 

drepturilor de care vor beneficia cetățenii români și firmele românești stabilite 

în Regat. 

   Reformele de asistență și protecție socială adoptate recent în Regatul 

Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord fiind alte subiecte aduse în atenție de 

membrii Comisiei. 

           Din delegaţie urmează să facă parte următorii deputaţi: Nicolae Velcea 

– vicepreședinte (PSD) și conducătorul delegației, Nicolae – Daniel Popescu 

(USR) secretar, Nicolae Georgescu (PSD) și Mihai-Alexandru Voicu (PNL) – 

membri. 

    Discuțiile cu privire la stabilirea priorităților pentru a II-a sesiune 

parlamentară, septembrie – decembrie 2018 urmând a se continua într-o 

ședință viitoare. 
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Joi,  13 septembrie 2018 

 

Studiu individual. 

 

PREȘEDINTE, 

           Constantin CODREANU 

 

 

 

 

 
SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 

 
        
 
 
 
 
 
 

         Consilier parlamentar, 
                                                                                       Mona-Valentina ALESANDRU 


