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lucrărilor Comisiei din ziua de 20 decembrie 2017 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 20 decembrie 2017 

 

    La lucrările comisiei din ziua de 20 decembrie 2017 au participat 10 

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, Nicolae Georgescu (PSD), 

Costel Lupaşcu (PSD), Vasile Alin Văcaru (neafiliat) şi Alexandru Mihai Voicu 

(PNL) .  

 

  Au absentat:  

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

Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL),  Claudia Gilia (PSD) şi Marilen-Gabriel 

Pirtea (PNL).   
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     La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi din 

partea Academiei Române, domnul Radu Baltasiu, din partea Fundaţiei 

Naţionale pentru Românii de Pretutindeni a participat domnul Eugen Popescu 

– Preşedinte Executiv, iar din partea Federaţiei pentru Românii de 

Pretutindeni a participat domnul Laurenţiu Plăeşu. 

 

Miercuri,  20 decembrie  2017 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 20 decembrie 2017, fiind condusă de 

domnul preşedinte Constantin Codreanu. 

    După supunerea la vot a ordinii de zi, domnul preşedinte Constantin 

Codreanu a adus în atenţia membrilor Comisiei, solicitarea Consiliului 

Românilor de Pretutindeni cu privire la organizarea Congresului Românilor 

de Pretutindeni. 

 În acest context, domnul preşedinte Constantin Codreanu a reiterat 

demersurile întreprinse de membrii Comisiei în vederea organizării 

Congresului Românilor de Pretutindeni, respectiv şedinţele Comisiei din 

prima şi cea de a doua sesiune parlamentară care au avut pe ordinea de zi 

dezbaterea Metodologiei privind organizarea alegerii delegaţilor la Congresul 

Românilor de Pretutindeni, punerea în dezbatere publică a Metodologiei 

dezbătută şi aprobată în cadrul şedinţelor Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării în prima sesiunea parlamentară, postată de 

altfel pe site-ul Camerei Deputaţilor încă de la sfârşitul lunii iunie a acestui 

an şi trimisă Comisiei românilor de pretutindeni din Senat, invitaţiile trimise 

în repetate rânduri Comisiei românilor de pretutindeni din Senat, în vederea 

organizării unei şedinţe comune,  precum şi solicitările trimise Biroului 

permanent al Camerei Deputaţilor referitoare la organizarea Congresului 

Românilor de Pretutindeni. 

 În urma discuţiilor, membrii Comisiei au hotărât trimiterea unui 

răspuns Consiliului Românilor de Pretutindeni, precum şi stabilirea unei 

şedinţe comune cu Comisia românilor de pretutindeni din Senat, având pe 

ordinea de zi dezbaterea Metodologiei privind organizarea alegerii delegaţilor 

la Congresul Românilor de Pretutindeni. 

 



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

Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.299/2017 

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (PLx350/2017). 

         Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

îmbunătăţirii actualei reglementări. 

          Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, expunerea de 

motive, precum şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu observaţii şi 

propuneri. 

   În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării au hotărât cu unanimitate de voturi continuarea 

dezbaterilor în şedinţa următoare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                                                                            Consilier parlamentar, 
                                                                                       Mona-Valentina ALESANDRU 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 


