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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din ziua zilele de 13, 14 și 15 februarie 2018 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 13, 14 și 15 februarie 2018 

 

La lucrările comisiei din ziua de 13 februarie 2018  au participat 14 deputaţi din 

totalul de 16 membri: 

 

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

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

vicepreşedinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar, Nicolaie Sebastian 

Valentin Radu – secretar, , Doru Petrişor Coliu (PMP), Alexandru Mihai Voicu (PNL), 

Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Claudia Gilia (PSD), Costel Lupaşcu 

(PSD), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL), Vasile Alin Văcaru (neafiliat).  

 

Au absentat: 

Cristian Buican (PNL) și Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE). 

       

 

La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni domnul secretar de stat Ovidiu-Cristian Iane, 

doamna Raluca Stoica – responsabil relația cu parlamentul și doamna Irina Zamfir 

consilier relatii. 

 

 

mona.alesandru
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Marți,  13 februarie 2018 

 

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

lucrările în ziua de 13 februarie 2018, fiind condusă de domnul deputat 

Constantin Codreanu. 

După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, membrii Comisiei au decis ca 

punctul 3. Discuții cu privire la definitivarea calendarului deplasărilor pe anul 2018, 

să devină punctul 1. Astfel, domnul preşedinte Constantin Codreanu a solicitat 

respectuos colegilor să își exprime opțiunile cu privire la schimbul parlamentar 

bilateral ce urmează să fie efectuat în anul 2018. 

În urma preferințelor dispuse, s-a hotărât, cu posibilitate de revenire asupra 

opțiunilor în funcție de program și disponibilitate, ca prima delegație să fie 

organizată în ultima decadă a lunii martie, în Republica Moldova, cu participarea 

domnului președinte Constantin Codreanu, domnului secretar Nicolaie Sebastian 

Valentin Radu, domnului vicepreședinte Adrian Matei Dobrovie și a doamnei 

deputat Claudia Gilia.  

Urmare a primei delegații, vor mai fi organizate deplasări: în ultima decadă a lunii 

aprilie în Ungaria cu participarea domnului deputat Sorin Ioan Roman și a doamnei 

deputat Angelica Fădor; în ultima decadă a lunii mai în Marea Britanie cu 

participarea domnilor deputați Nicolae Velcea, Nicolae Daniel Popescu, Adrian 

Matei Dobrovie, Nicolae Georgescu, Vasile Alin Văcaru; în ultima decadă a lunii 

iunie în Statele Unite ale Americii și Canada cu participarea domnilor deputați 

Nicolae Velcea, Costel Lupaşcu, Nicolae Georgescu, Adrian Matei Dobrovie, 

Marilen-Gabriel Pirtea, Vasile Alin Văcaru. 

După vacanța parlamentară, s-au decis vizite ale comunităților de români din: 

Albania, în ultima decadă a lunii septembrie, cu participarea domnilor deputați 

Constantin Codreanu, Sorin Ioan Roman, Nicolaie Sebastian Valentin Radu și Doru 

Petrişor Coliu; Bulgaria, în ultima decadă a lunii octombrie, cu participarea 

domnului președinte Constantin Codreanu și a altor membrii doritori; Israel, în 

ultima decadă a lunii noiembrie, cu participarea domnului președinte Constantin 

Codreanu, domnilor și doamnelor deputați Nicolaie Sebastian Valentin Radu, Doru 
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Petrişor Coliu, Angelica Fădor și Claudia Gilia; Federația Rusă, în ultima decadă a 

lunii decembrie, cu participarea domnilor deputați și doamnei deputat Nicolae 

Velcea, Costel Lupaşcu, Nicolae Georgescu și Claudia Gilia. 

Următorul punct al ordinii de zi l-a constituit dezbaterea asupra Proiectului de Lege 

pentru modificarea și completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor 

comunitare românești în străinătate (PLx264/2017).  Inițiator: Guvernul – Comisia 

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării și Comisia pentru politică 

externă sesizate în fond – retrimitere la Comisii. În urma votului în uninimitate s-a 

decis prelungirea termenului de depunere a amendamentelor cu încă 14 zile. 

La ultimul punct pe ordinea de zi s-a aflat Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

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

(PLx350/2017). Inițiator: Guvernul – Comisia pentru comunitățile de români din 

afara granițelor țării și Comisia pentru buget, finanțe și bănci sesizate în fond. 

Membrii comisiei au continuat dezbaterea de la Art. 8. alin. (2) care se modifică 

prin votul majorității și va avea următorul conținut: Convocarea Congresului 

Românilor de Pretutindeni se realizează de birourile permanente reunite ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, în colaborare cu M.R.P., iar cheltuielile privind 

organizarea şi desfăşurarea Congresului Românilor de Pretutindeni se asigură din 

bugetul Camerei Deputaţilor şi Senatului, în proprţii egale, cu sprijinul M.R.P.. 

La art. 8. se adaugă un nou alin. care devine (3) prin votul majorității și va avea 

următorul conținut: Congresul Românilor de Pretutindeni este un for de dezbatere 

şi de consultare al reprezentanților românilor de pretutindeni, persoane 

și/sau organizații. Congresul va putea emite rezoluții care vor avea rol orientativ 

pentru Parlament și Guvern în chestiunile legate de problematica românilor de 

pretutindeni. 

Art. 8. alin (3) devine alin. (4) prin votul majorității și va avea următorul conținut: 

Cu prilejul primei sale reuniuni, Congresul Românilor de Pretutindeni işi va 

desemna organele de conducere şi va elabora regulamentul de funcţionare care va 

fi supus avzării Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi 

Comisiei românilor de pretutindeni din Senat și, mai apoi, aprobării birourile 

permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.  
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Art. 9 alin (1) se modifică prin votul majorității și va avea următorul conținut: Din 

doi în doi ani, Congresul Românilor de Pretutindeni alege prin vot, din rândul 

delegaților, Consiliul Românilor de Pretutindeni. Organizarea și funcționarea 

Congresului Românilor de Pretutindeni, respectiv a Consiliului Românilor de 

Pretutindeni se va realiza cu respectarea prevederilor statutelor și regulamentelor 

de organizare și funcționare în vigoare. 

 

Membrii Comisiei au decis continuarea dezbaterii asupra Proiectului de Lege pentru 

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

pretutindeni (PLx350/2017) într-o ședință viitoare. 

 

          Miercuri, 14 februarie 2018  şi Joi, 15 februarie 2018 

 

   Studiu individual 

 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREAN 
 
 
 
 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin 

RADU 

Nicolae Daniel 

POPESCU 
 

 

 

 

 

 

 


