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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

  
 

  

 

     SINTEZA 

        lucrărilor Comisiei din zilele de 26 și 28 iunie 2018 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

        şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 26 și 28 iunie 2018 

 

      La lucrările Comisiei din ziua de 26 iunie 2018 au participat                

11 deputaţi, din totalul de 15 membri: 

 

        Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte,  Ioan Sorin  Roman (PSD) – 

vicepreşedinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte,  Doru Petrişor Coliu 

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

Costel Lupaşcu (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) și Alexandru-Mihai Voicu 

(PNL).  

  

          Au absentat:  

   Adrian Matei Dobrovie (USR) – vicepreşedinte, Nicolae Daniel 

Popescu (USR) – secretar, Nicolaie Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar, 

Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE) și Cristian Buican (PNL).  

 

   Înlocuiri: 

  

   Domnul deputat Nicolae Daniel Popescu (USR) – a fost înlocuit de 

domnul deputat Sergiu Cosmin Vlad (USR). 
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           La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați din 

partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni domnul Veaceslav 

Șarament -  secretar de stat și doamna Raluca Stoica – responsabil relația cu 

parlamentul, din partea  Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de 

pretutindeni a participat domnul Eugen Tiberiu Popescu – Director General,  

din partea Ministerului Afacerilor Interne au participat domnul Gheorghe 

Mirescu – director și doamna Anca Marin – consilier juridic, iar din partea 

Ministerului Afacerilor Externe a participat domnul Pietro Lucian Pavoni – 

ministru consilier. 

 

Marți , 26 iunie  2018 

            Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării     

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 26  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 aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.38/2018 privind transmiterea unor 

imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului 

Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, 

în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General 

pentru Imigrări (PLx 378/2018). Comisia pentru comunitățile de români din 

afara granițelor țării fiind sesizată în avizare, în procedură de urgență. 

Proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare 

transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din 

administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a 

Institutului Eudoxiu Hurmuzachi în administrarea Ministerului Afacerilor 

Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări, în vederea operaţionalizării 

unui centru pentru cazarea solicitanţilor de azil. 

Având în vedere că inițiatorul acestui proiect de lege este 

Guvernul, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul domnului 

Veaceslav Șarament, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Românii 

de Pretutindeni. 
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În susținerea proiectului de lege, domnul secretar de stat Veaceslav 

Șaramet a adus în atenție dispozițiile art 13 alin. (10) din Legea nr. 299/2007 

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, prin care se precizează transmiterea clădirii situate 

în localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa proprietate publică a statului, aflată 

în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, în folosinţa exclusivă a 

Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” împreună cu terenul şi celelalte bunuri 

mobile şi imobile aferente.  

             De asemenea, domnia sa  a dorit să precizeze faptul că, prin acest 

proiect de lege se propune trecerea imobilului în cauză, aflat în domeniul 

public al statului şi folosinţa exclusivă a Institutului, din administrarea 

Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Ministerului Afacerilor Interne 

- Inspectoratul General pentru Imigrări, în vederea operaţionalizării unui 

centru pentru cazarea solicitanţilor de azil. 

   Membrii Comisiei au examinat proiectul ordonanței de urgență supus 

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

propuneri al Consiliului Legislativ. 

            În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 

lucrări au hotărât cu unanimitate,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

    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). Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor 

țării fiind sesizată în avizare. 

           Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

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

           În calitate de inițiator, domnul președinte Constantin Codreanu a 

adus în atenție necesitatea acestei inițiative legislative, menționând că în 

baza Codului fiscal, pe lista de scutiri de la plata impozitului pe clădiri, sunt 

incluse clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale din România. 

  Existența unor clădiri care au fost confiscate şi demolate în regimul 

anterior, a fost un alt subiect adus în atenție domnul președinte Constantin 
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Codreanu. Ca exemplu a fost dat Societatea de Cultură Macedo-Română, una 

dintre cele mai vechi organizaţii.  

Totodată domnia sa a menționat că prin această inițiativă se 

propune completarea listei de scutiri de la impozitul pe clădiri cu clădirile 

aflate în proprietatea organizaţiilor care au ca scop păstrarea, dezvoltarea şi 

exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor 

aparţinând minorităţilor istorice româneşti înrudite din afara graniţelor ţării, 

cu statut de utilitate publică, precum şi clădirile închiriate, concesionate sau 

primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie publică. 

Față de cele relatate, domnul președinte Constantin Codreanu a 

adus în atenție amendamentul propus la articolul 456 alineatul (1) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care prevede ca, “clădirile aflate în 

proprietatea organizaţiilor care au ca scop păstrarea, dezvoltarea şi 

exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor 

aparţinând minorităţilor istorice româneşti înrudite din afara graniţelor ţării, 

cu statut de utilitate publică, precum şi clădirile închiriate, concesionate sau 

primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o 

autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 

economice.” 

Revenind  la comunitatea macedo-română, domnul Pietro Lucian 

Pavoni, ministru consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Externe a dorit să 

aducă câteva clarificări. 

 Astfel, domnia sa a precizat faptul că această comunitate nu se 

declară minoritate fiind români, în interiorul grupului existând 2 curente. 

De asemenea,  domnul Pietro Pavoni a mai precizat și faptul că 

dacă te declari minoritate, beneficiezi de drepturile care sunt acordate 

minorităților, statul neputând interveni în apărarea etnicilor români, în acest 

context menționând etnicii megleno-români, istro-români. 

Domnul Eugen Tiberiu Popescu, director general al Institutului 

Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni  a menționat că este 

foarte important ca România să facă tot ce este posibil ca etnicii români să 

rămână în continuare, să învețe dialectul, să aibă biserici. 
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 De asemenea, domnia sa a mai menționat și faptul că trebuie 

spus că asociațiile române, aromâne din Albania, și o parte din cele din 

Macedonia, fac parte din ramura poporului român. 

Totodată,  domnul Eugen Popescu, director general al Institutului 

Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni a adus în atenție asupra 

existenței unui proiect al Ministerului Afacerilor Externe la Șușnenița,unde, 

poate, după cum a precizat domnia sa, se  va putea da drumul la o școală cu 

dialect istro-român împreună cu statul Croat. 

                    În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, 

deputații prezenți la lucrări au hotărât continuarea dezbaterilor în ședința 

următoare. 

 

 

Joi,  28  iunie 2018 

 

Studiu individual. 

 

PREȘEDINTE, 

         Constantin CODREANU 

 

 

            
SECRETAR, 

     Nicolae Daniel POPESCU 

 
        
 
 
 

         Consilier parlamentar, 
                                                                                       Mona-Valentina ALESANDRU 


