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lucrărilor Comisiei din zilele de 21, 22 şi 23 martie 2017 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  

21, 22 şi 23 martie 2017 

  

    La lucrările comisiei din ziua de 21 martie 2017 au participat 

14 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

       Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie 

(USR)  – vicepreşedinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Sorin 

Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte,Sebastian Valentin Nicolae Radu 

(PSD) – secretar, Anton Anton (ALDE), Doru Petrişor Coliu (PMP), 

 Angelica Fădor (PNL), Costel Lupaşcu (PSD), Gheorghe-Eugen 

Nicolăescu (PNL), Radu-Adrian Pau (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea 

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

 

Au absentat: 

Tudor Rareş Pop (USR) – secretar. 
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Marţi, 21 martie 2017  

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 21 martie 2017, fiind condusă de 

către domnul deputat Constantin Codreanu, preşedintele Comisiei. 

         După supunerea la vot a ordinii de zi, şedinţa Comisiei a 

continuat cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice 

(PLx153/2017), Comisia fiind sesizată în avizare, în procedură de 

urgenţă. 

       Proiectul de ordonanţă de urgenţă vizează modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi stabilirea unor măsuri 

privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice. 

       Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 

expunerea de motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al 

Consiliului Legislativ,ordonanţa de urgenţă, precum şi anexa. 

       Pentru a veni în sprijinul românilor de pretutindeni, domnul 

preşedinte Constantin Codreanu, a adus în atenţia membrilor Comisiei 

amendamente la proiectul de lege mai sus menţionat, amendamente 

ce vizează lărgirea noţiunii de sprijin material, precum şi şcolarizarea. 

       Pentru o mai bună aprofundare a proiectului de lege, membrii 

Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor în şedinţa următoare. 

       Discuţiile cu privire la subcomisia specială pentru cazurile de 

sclavie din Italia, au constituit următorul punct al ordinii de zi. 

       Problemele cu care se confruntă românii plecaţi la muncă în Italia, 

exploataţi pe câmpuri, în sere, plătiţi cu sume derizorii pentru muncă 

fără pauze și fără zile libere, mulţi dintre aceștia nedeclarând prezenţa 

pe teritoriul statului Italian, neavând viză de reședinţă, au fost 

principale subiecte aduse în dezbatere de membrii Comisiei. 

 

 

 



 

 Conform celor stipulate de către domnul deputat Doru-Petrişor 

Coliu, deputat de diaspora, o situaţie similară există şi în Barcelona, 

Spania. 

 În acest context a fost precizat cazul românului Nicolae Romulus 

Mailat, condamnat la închisoare pe viaţă în Italia pentru uciderea 

Giovannei Reggiani, agresată pe 30 octombrie 2007 la Roma. 

 Faţă de cele relatate, membrii Comisiei au hotărât invitarea 

doamnei Andreea Păstârnac, Ministru pentru Românii de Pretutindeni 

la şedinţa Comisiei de săptămâna viitoare. Tema principală a întâlnirii 

fiind situaţia românilor din Ginosa, Puglia, precum și a celor din Sicilia, 

Republica Italiană. 

 În acest contex a fost menţionată şi componenţa Comisiei 

speciale pentru Italia. Din aceasta Comisie fac parte domnii deputaţi 

Constantin Codreanu – preşedinte, Matei Adrian Dobrovie – 

vicepreşedinte, Doru-Petrişor Coliu şi Alin Văcaru-membrii. 

Şedinţa Comisie a continuat cu cazul doamnei Camelia Smicală 

(Jalaskoski), de cetăţenie română, care trăieşte o dramă împreună cu  

copiii săi. 

Domnul deputat Matei Adrian Dobrovie, vicepreşedinte al 

Comisiei, a adus în atenţia membrilor Comisiei faptul că actualmente, 

doamna Camelia Smicală este dată în judecată pentru „defăimarea 

autorităţilor”, respectiv a executorilor judecătorești care au intervenit 

în forţă, în urmă cu doi ani, pentru a-i prelua copiii. Joi, 23 martie 

2017, urmând a avea loc prima înfăţișare în cadrul acestui proces. 

Având în vedere atribuţiile Comisiei şi situaţia în care se află 

doamna Camelia Smicală, membrii Comisiei au hotărât efectuarea cât 

mai urgentă a unei vizite de lucru în Republica Finlanda, în luna aprilie. 

Din delegaţie urmează să facă parte domnii deputaţi Constantin 

Codreanu - preşedinte, Matei Adrian Dobrovie – vicepreşedinte şi 

Angelica Fădor, membru. 

În acest context, domnul preşedinte Constantin Codreanu a 

informat membrii Comisiei asupra întrevederii pe care urmează să o 

întreprindă la Autoritatea Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţie cu doamna preşedinte Gabriela Coman. 



 

 

Şedinţa Comisiei a continuat cu informarea de către domnul 

preşedinte Constantin Codreanu cu privire la solicitarea adresată 

Ministerului Justiţiei, referitoare la modificarea Legii nr.21/1991, art.9, 

care să permită soluţionarea pe cale administrativă a situaţiilor în cazul 

minorilor care nu au figurat în dosarul cetăţeniei române a părinţilor. 

 Urmare a celor două adrese trimise de Comisie în lunile februarie 

şi martie a.c., Ministerul de Justiţie a trimis spre soluţionare punctul de 

vedere Ministerului Afacerilor Interne şi Afacerilor Externe. 

 Faţă de cele relatate, membrii Comisiei au hotărât trimiterea 

unei interpelări din partea Comisiei, în care să se solicite un răspuns 

scris şi oral domnului ministru Tudorel Toader, cu privire la solicitările 

Comisiei.   

 

 

 

Miercuri, 22 martie 2017 şi Joi, 23 martie 2017. 

 

Studiu individual. 

 

 

         PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

 

                                    SECRETAR, 

                                                             Sebastian Valentin RADU 

 

 

 

     Expert parlamentar, 

    Mona-Valentina ALESANDRU 


