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PROCES-VERBAL 

      al lucrărilor Comisiei din zilele de 11 și 12 mai 2020 

 

         Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      și-a desfășurat lucrările în zilele de 11 și 12 mai 2020 

 

Luni,  11 mai 2020 

 

              Studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 
 

           Marți, 12 mai  2020 

 

               La lucrările Comisiei au participat 8 deputaţi din totalul de 18 membri: 

     Constantin Codreanu (PMP) – președinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – vicepreședinte, 

Nicolae Velcea (PSD) – vicepreședinte, Dumitru Lupescu (USR) – secretar, Matei-Adrian Dobrovie 

(PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Costel Lupașcu (PSD) şi Alin-Vasile Văcaru (PRO EU)  

Au absentat: 

  Ioan Sorin Roman (PSD) – vicepreședinte, Nicolaie-Sebastian Valentin Radu (PSD) – 

secretar,  Ştefan-Alexandru Băișanu (neafiliat), Cristian Buican (PNL), Doru-Petrișor Coliu (PMP), 

Angelica Fădor (PNL), Claudia Gilia (PSD), Gabriel Pirtea (PNL), Mihăiță Vîrză (PSD) şi Alexandru-

Mihai Voicu (PNL). 
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Marți, 12 mai  2020 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării și-a desfășurat lucrările în ziua de           

12 mai 2020, fiind condusă de domnul președinte Constantin Codreanu. 

 După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, ședința Comisiei a continuat cu dezbaterea asupra 

Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PLx 186/2020), 

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării din Camera Deputaților fiind sesizată în 

avizare. 

Proiectul de Lege are ca obiect modificarea și completarea Legii  nr.208/2015 privind  alegerea 

Senatului și a  Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 

Permanente, cu modificările și completările ulterioare, în sensul reglementării unor măsuri pentru 

buna organizare în străinătate a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, așa cum reiese din 

Expunerea de motive. 

Având în vedere sugestiile transmise de Ministerul Afacerilor Externe,  precum și faptul că pe ordinea 

de zi a Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării se află și Proiectul de Lege pentru 

modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PLx 234/2020), ambele vizând după cum a precizat 

domnul președinte Constantin Codreanu cetățenii români din diaspora cu drept de vot, membrii 

Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi amânarea dezbaterilor pentru o săptămână  în vederea elaborări 

unor amendamente pentru îmbunătățirea cadrului legal. 

      Epuizându-se punctele înscrise pe Ordinea de Zi, lucrările Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării  din Camera Deputaților din data de 12 mai, au fost declarate închise. 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

SECRETAR,             SECRETAR, 

Nicolaie-Sebastian Valentin RADU             Dumitru LUPESCU 

 
 
 
 

                      Mona-Valentina Alesandru 
                          consilier parlamentar 


