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    SINTEZA 

        lucrărilor Comisiei din zilele de 15, 16 și 17 mai 2018 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

        şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 15, 16 și 17 mai 2018 

 

 

      La lucrările Comisiei din ziua de 15 mai 2018 au participat                

10 deputaţi, din totalul de 16 membri: 

 

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

vicepreşedinte, Nicolaie Sebastian Valentin Radu – secretar, Angelica Fădor 

(PNL), Claudia Gilia (PSD),  Costel Lupaşcu (PSD) și  Alin Vasile Văcaru 

(neafiliat).  

 

          Au absentat:  

                Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie 

(USR) – vicepreşedinte,  Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar, Ştefan-

Alexandru Băişanu (ALDE), Cristian Buican (PNL), Doru Petrişor Coliu (PMP),  

Nicolae Georgescu (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) și Alexandru-Mihai 

Voicu (PNL). 
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   Înlocuiri:  

 

   Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie (USR) – vicepreședinte  a 

fost înlocuit de domnul Vlad Emanuel Duruș (USR), domnul deputat Nicolae 

Daniel Popescu  (USR)- secretar,  a fost înlocuit de domnul deputat Dumitru 

Lupescu (USR), iar domnul deputat Nicolae Georgescu (PSD)  a fost înlocuit 

de domnul deputat Dumitru Gherman (PNL). 

         

           La lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat din 

partea Ministerului Finanțelor Publice domnul Marius Răduț. 

 

Marți , 15 mai  2018 

            Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării     

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 15 mai 2018, fiind condusă de domnul 

vicepreședinte Nicolae Velcea. 

         După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi , ședința Comisiei a 

continuat cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege pentru susținerea 

reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri 

(PLx544/2017). 

             Proiectul de lege are ca obiect de reglementare susţinerea 

reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri, în sensul 

acordării cetăţenilor români a câte unei călătorii gratuite, dus-întors, în 

perioada 26 noiembrie 2018 – 9 decembrie 2018, pe calea ferată şi/sau cu 

avionul, în anumite condiţii. 

       Domnul Marius Răduț, invitat din partea Ministerului Finanțelor 

Publice a precizat că Ministerul Finanțelor Publice nu susține inițiativa 

legislativă datorită faptului că prin reglementarea propusă, se majorează 

fondurile bugetului de stat, nefiind menționate modalitățile prin care acestea 

pot fi acoperite. 

              În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, 

deputații prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea 
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nefavorabilă a  proiectului de Lege pentru susţinerea reîntregirii familiei de 

români cu ocazia Centenarului Marii Uniri. 

       Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor 

țării a continuat cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege pentru modificarea 

și completarea art.18 alin.(2) din Legea 248/2005  privind regimul liberei 

circulații a cetățenilor români în străinătate (PLx190/2018). 

               Proiectul de Lege are ca obiect modificarea și completarea art.18 

alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor 

români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 

modificării termenelor de valabilitate ale pașapoartelor simple electronice 

eliberate persoanelor cu vârsta de peste 12 ani. 

       În acest context, domnul deputat Dumitru Lupescu, înlocuitor al 

domnului deputat Matei-Adrian Dobrovie, vicepreședinte al Comisiei,  a adus 

în atenția membrilor Comisiei faptul că, în urma dezbaterilor din cadrul 

ședinței comune,  a Comisiei  pentru politică externă și a Comisiei  pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională (cele două Comisii  fiind 

sesizate în fond), proiectul de lege a fost respins. 

              În urma examinării Proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, 

deputații prezenți la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi,  avizarea 

nefavorabilă a proiectului de Lege. 

     Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor 

țării a continuat cu stabilirea ordinii de zi pentru săptămâna viitoare având în 

vedere proiectele de legi aflate pe agenda de lucru a Comisiei, precum și 

calendarul deplasărilor pe acest an. 

             Regulamentul de funcționare al Comisiei a fost un alt punct adus în 

atenție de către domnul deputat Sebastian Valentin Radu, secretar al 

Comisiei.  

         În vederea clarificării cvorumului la ședințele Comisiei, conform 

regulamentului de funcționare al Comisiei pentru comunitățile de români din 

afara granițelor țări,  precum și a numărului de deputați din cadrul Comisiei, 

mai sus menționate, domnia sa a  propus trimiterea unei adrese Biroului 

Permanent, pentru a putea fi clarificate aspectele semnalate. 
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     În urma epuizării subiectelor înscrise pe ordinea de zi, lucrările 

şedinţei Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

data de 15 mai au fost declarate închise. 

 

 

 

Miercuri, 16 mai 2018  și Joi, 17 mai  2018 

 

Studiu individual. 

 

 

 

VICEPREȘEDINTE, 

              Nicolae VELCEA 

 

 

 
SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Consilier parlamentar, 
                                                                                       Mona-Valentina ALESANDRU 


