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    Parlamentul României 
       Camera Deputaţilor 

 
            Comisia pentru comunităţile de români 

    din afara graniţelor ţării 
 
  

 

  
PROCES-VERBAL 

     al lucrărilor Comisiei din ziua de 1 octombrie 2019 

 

       Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      și-a desfășurat lucr ările în ziua de 1 octombrie 2019 

 

 

              La lucrările Comisiei din ziua de  1 octombrie 2019 au participat 12 deputaţi din totalul de 

18 membri: 

 

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

Dumitru Lupescu (USR) – secretar, Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu (PSD),  Claudia Gilia 

(PSD), Costel Lupașcu (PSD),  Marilen-Gabriel Pirtea (PNL), Mihăiță Vîrză (PSD) şi Alin-Vasile Văcaru 

(PRO EU ).      

Înlocuiri: 

  Domnul deputat Ioan Sorin Roman (PSD) a fost înlocuit de domnul deputat Florin Petre 

Manole (PSD), iar domnul deputat Nicolae Velcea (PSD a fost înlocuit de domnul deputat Octavian Goga 

(PSD). 

  Au absentat: 

  Ioan Sorin Roman (PSD) – vicepreședinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreședinte, 

Nicolaie-Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar,  Ştefan-Alexandru Băișanu (ALDE), Cristian Buican 

(PNL), Doru-Petrișor Coliu (PMP), Matei-Adrian Dobrovie (PNL) şi Alexandru-Mihai Voicu (PNL).  

 Au participat în calitate de invitați din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 

domnul Victor Alexeev – secretar de stat, doamna Alina Hagima – secretar general, domnul Sorin Cristian 

Giuvelea - secretar general adjunct, doamna Cristina Robu – director și doamna Mihaela Dumitru – 

consilier în cadrul Serviciului Juridic Reglementare și responsabil relația cu Parlamentul. 

mona.alesandru
Comisii



2 

 

 

Mar ți, 01 octombrie 2019      

  Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaților și Comisia 

pentru comunitățile de români din afara țării din Senat, și-au desfășurat lucrările în ședință comună în ziua 

de 01 octombrie 2019, fiind condusă de domnul președinte Constantin Codreanu. 

După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi,  ședința Comisiilor reunite a continuat cu dezbaterea 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2019 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 (PL-x 400/2019). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de stat pe anul 2019. Astfel, 

bugetul de stat se majorează la venituri cu suma de 2.264 milioane lei, la cheltuieli se majorează cu suma 

de 736,9 milioane lei la credite de angajament şi cu suma de 298,9 milioane lei la credite bugetare, iar 

deficitul se diminuează cu suma de 1.965,1 milioane lei. 

După scurta prezentare a invitaților, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul 

domnului Victor Alexeev, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MpRP) 

pentru a expune punctul de vedere al  ministerului. 

Domnul secretar de stat Victor Alexeev a precizat că MpRP nu are obiecții, aducând în atenție că 

bugetul inițial al MpRP era de 11, 665.000 lei, dar odată cu rectificarea bugetară, bugetul actual al MpRP 

este de 14.665.000 lei.  

În acest context, domnia sa adus în atenție faptul că,  MpRP este printre puținele ministere care au 

primit suplimentare la buget, suplimentarea alocată ministerului fiind de 3 milioane de lei. 

În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a adus în atenție lipsa 

reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice la lucrările Comisiilor reunite, precizând în același timp că, 

dincolo de acest lucru, este evident că, ceea ce s-a solicitat de-a lungul timpului și anume, majorarea 

fondurilor alocate pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MpRP) nu s-a regăsit și în distribuirea 

fondurilor. 

În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul domnului senator 

Ion Hadârcă, membru al Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării din Senat. 

În scurta intervenție, domnul senator Ion Hadârcă a solicitat sprijin pentru publicațiile de limbă 

română din Republica Moldova, sperând că se va ține cont în continuare așa cum a fost și până acum, ca 

această ramură să fie sprijinită,  fiind, după cum a precizat domnia sa, o ramură foarte importantă pentru 

spiritualitatea românească din Republica Moldova. 

În ceea ce privește bugetul MpRP pentru anul 2020, domnul deputat Mihăiță Vîrză a precizat că          

și-ar dori suplimentarea semnificativă a bugetului MpRP pentru anul 2020, în opinia domniei sale MpRP 

fiind un minister care ar trebui să aibă o importanță mărită în toată politica care o va face Guvernul 

României de acum încolo. 

 

Un alt subiect adus în atenție în cadrul dezbaterilor a fost programul ”costume naționale pentru 

diaspora”.   
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Astfel, domnul senator Dan Manoliu, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din 

afara țării din Senat, a dorit să cunoască stadiul programului ”costume naționale pentru diaspora”, precum 

și numărul solicitărilor onorate până acum de MpRP, având în vedere că are o solicitare pe care a adresat-o 

MpRP-ului și până în prezent nu a primit nici un răspuns. 

În acest context, domnul secretar de stat Victor Alexeev a precizat că toate costumele au fost 

procurate, fiind deja achiziționate și distribuite, precizând în același timp că, poate câteva costume nu au 

ajuns la destinație în anumite țări, exemplificând țări precum Spania și Italia. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a reiterat doleanța că se dorește un minister 

pentru românii de pretutindeni extrem de puternic, considerând că vorbește în asentimentul 

colegilor domniei sale. 

Ca acest minister să fie extrem de puternic, domnul președinte Constantin Codreanu a 

precizat că are nevoie de fonduri, așa cum a intervenit în discuțiile pe buget anul trecut, în 

Comisiile reunite de buget, finanțe și bănci. 

 După cum a mai precizat domnul președinte Constantin Codreanu, este anormal ca 

minoritățile naționale din România să aibă un buget cu mult mai mare decât întregul domeniu al 

românilor de pretutindeni care include comunitățile istorice, diaspora economică și Republica 

Moldova.  

Totodată, domnia sa a precizat că ar fi anormal, așa cum spunea tot atunci și cum a și spus 

inclusiv în alte intervenții de la Camera Deputaților, că nu ar trebui să se reducă bugetul 

minorităților pentru că, trebuie și dorește să rămânem un stat exemplu atunci când vorbim despre 

respectarea drepturilor minorităților naționale. 

După cum a mai precizat domnul președinte Constantin Codreanu, trebuie suplimentat 

bugetul MpRP, unde să avem cel puțin 100 milioane de lei fonduri alocate pentru proiecte 

implementate în afara granițelor țării, în cele 3 componente. 

În acest context, domnul secretar de stat Victor Alexeev a precizat că suplimentarea  

bugetului MpRP cu 3 milioane de lei a fost făcută din fondul de rezervă al Guvernului, strict 

pentru burse. 

În ceea ce privesc numărul burselor acordate, domnul secretar de stat Victor Alexeev a 

adus în atenție faptul că anul acesta, în raport cu anul trecut, avem cu 200 mai multe burse (pentru 

Ucraina), actualmente având în total de plată deja 3.370 de burse. 

În acest context, domnia sa a precizat că în raport cu anul trecut, este o creștere cu 200 de 

copii. 

În ceea ce privește execuția bugetară, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că 

cunoaște această problemă din anii trecuți că se rămânea fără fonduri și unii dintre foștii 

funcționari ai MpRP înțelegeau prin acest aspect un motiv de mândrie, că au mai rămas fonduri la 

minister. 



4 

 

Ori, după cum a mai precizat domnia sa, niciodată nu poți solicita suplimentarea de fonduri 

atât timp cât nu arăți că știi să cheltui fondurile respective, în acest context menționând pe fostul  

secretar de stat al MpRP, domnul Ovidiu Cristian Iane, care se opunea majorării fondurilor alocate 

MpRP spunând că nu vor putea să cheltuiască fondurile respective. 

Având în vedere cele menționate, domnul președinte Constantin Codreanu dorea să 

cunoască care este situația acum. 

Domnul secretar de stat Victor Alexeev a precizat că orice sumă este binevenită, 

actualmente, execuția bugetară la MpRP fiind de 91%,  performanța execuției bugetare datorându-

se echipei consolidate și lucrative. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a propus avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații și senatorii 

prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestuia. 

  În urma epuizării punctelor înscrise pe Ordinea de Zi, lucrările şedinţei Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării  din Camera Deputaților și Comisiei pentru comunitățile de 

români din afara țării din Senat, din data de 01 octombrie 2019, au fost declarate închise. 

 

 

 

     PREŞEDINTE,  

                     Constantin CODREANU 

 

 

 

  

SECRETAR,         SECRETAR, 

Nicolaie-Sebastian Valentin RADU         Dumitru LUPESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Consilier parlamentar, 
                                                                                                                                               Mona-Valentina ALESANDRU 


