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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

  
 

  

 

 

 

   PROCES-VERBAL 

        al lucrărilor Comisiei din zilele de 05, 06 și 07 iunie 2018 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

        şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 05, 06 și 07 iunie 2018 

 

 

      La lucrările Comisiei din ziua de 05 iunie 2018 au participat                

14 deputaţi, din totalul de 16 membri: 

 

        Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie 

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

Velcea (PSD) – vicepreşedinte,   Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar, 

Nicolaie Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar, Doru Petrişor Coliu (PMP),  

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

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

Alexandru-Mihai Voicu (PNL). 

  

 

          Au absentat:  

   Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE) și Cristian Buican (PNL).  
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           La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați din 

partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni domnul subsecretar de stat 

Victor Ionescu și doamnele Raluca Stoica - responsabil relația cu parlamentul 

și  Irina Zamfir-consilier juridic. 

Marți , 05 iunie  2018 

            Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării     

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 05 iunie 2018, 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 şi 

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

pretutindeni (PLx350/2017). 

              Proiectul de Lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, în sensul îmbunătăţirii actualei 

reglementări. 

  În cadrul dezbaterii au fost supuse la vot observațiile 

Departamentului Legislativ care au fost adoptate de membrii Comisiei cu 

unanimitate de voturi.   

                  În urma examinării Proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, 

deputații  prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să supună 

plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.299/2017 privind sprijinul acordat românilor de 

pretutindeni (PLx350/2017) cu amendamente admise şi amendamente 

respinse. 

          Raportul preliminar al Comisiei a fost transmis Comisiei de buget, 

finanțe și bănci în vederea dezbaterii. 

         Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării a continuat cu dezbaterea asupra Propunerii legislative pentru 

completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal              

(Pl x292/2018). 
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         Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

         Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă 

avizării, expunerea de motive, precum și  avizul favorabil cu observaţii şi 

propuneri al Consiliului Legislativ. 

          În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât continuarea 

dezbaterilor în ședința următoare și solicitarea punctului de vedere al 

Guvernului asupra propunerii legislative.  

          Discuțiile cu privire la stabilirea tematicii și a componenței 

delegațiilor Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării în 

vederea întreprinderii unor vizite de lucru în Statele Unite ale Americii și 

Israel, precum și stabilirea perioadei vizitei de lucru în Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord l-au constituit următorul punct al ordinii de zi. 

          În vederea monitorizării şi gestionării eficiente a problematicii 

românilor de pretutindeni şi având în vedere atribuțiile Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor tarii, precum și intensificarea 

contactelor parlamentare bilaterale în contextul actual al problemelor cu care 

se confruntă cetăţenii români din diaspora economică și comunitățile istorice, 

membrii Comisei mai sus menționate consideră utile efectuarea unor vizite de 

lucru . 

         Astfel, la sfârșitul celei de a doua sesiuni parlamentare, membrii 

Comisiei trimit Direcției Generale Afaceri Externe (DGAE) un calendar al 

deplasărilor pentru următorul an, în vederea efectuării unor vizite de lucru 

(calendarul deplasărilor fiind stabilit în urma monitorizărilor efectuate de 

membrii Comisiei) în zone unde există probleme ale cetățenilor români. 

        Din păcate, anul trecut (anul 2017) au fost efectuate doar câteva 

vizite de lucru, iar în acest an nu a putut fi efectuată nici o vizită de lucru.  

                 Având în vedere atribuțiile Comisiei și problematica variată cu 

care se confruntă cetățenii români în diaspora economică și comunitățile 

istorice, membrii Comisiei au hotărât invitarea la ședința Comisiei de 

săptămâna următoare a domnului Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor 

externe și a doamnei Andreea Cleras, director general al Direcției Generale 

Afaceri Externe                     
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         Tema principală a întâlnirii fiind legată de organizarea unor vizite 

de lucru a membrilor Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării în zonele în care cetățenii  români se confruntă cu probleme, 

precum și de a ne sprijini în găsirea unei proceduri în vederea organizării 

acestor vizite de lucru, absolut necesare. 

    Ședința Comisiei a continuat cu stabilirea ordinii de zi pentru 

săptămâna viitoare.  

  În acest context s-a avut în vedere revenirea  cu o noua 

solicitare la Biroul Permanent al Camerei Deputaților cu privire la clarificarea 

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, stabilirea calendarului deplasărilor, 

precum și dezbaterea asupra Propunerii legislative pentru completarea 

alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  (Pl x292/2018), 

în urma primirii punctului de vedere al Guvernului. 

      În urma epuizării subiectelor înscrise pe ordinea de zi, lucrările 

şedinţei Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

data de 05 iunie au fost declarate închise. 

 

Miercuri, 06 iunie 2018  și Joi, 07 iunie 2018 

 

Studiu individual. 

PREȘEDINTE, 

           Constantin CODREANU 

 

 
SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 

 
        
 

         Consilier parlamentar, 
                                                                                       Mona-Valentina ALESANDRU 


