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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  

5, 6 şi 7 septembrie 2017 

  

    La lucrările comisiei din zilele de 5 septembrie 2017 au 

participat 11 deputaţi din totalul de 14 membri: 

 

    Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie 

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

Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Sebastian Valentin Nicolae 

Radu (PSD) – secretar, Doru Petrişor Coliu (PMP), Angelica Fădor 

(PNL), Costel Lupaşcu (PSD), Radu-Adrian Pau (PSD), Daniel Popescu 

(USR) şi Vasile Alin Văcaru (PSD).  

 

 Au absentat:  

Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) 

Alexandru Mihai Voicu (PNL) 

   Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE). 
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Marţi, 5 septembrie 2017  

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 5 septembrie 2017, fiind condusă 

de către domnul deputat Constantin Codreanu. 

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Constantin 

Codreanu, a adus în discuţie programul deplasărilor pentru perioada 

următoare. S-a hotărât ca vizita de lucru în Ucraina a delegaţiei 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

Camera Deputaţilor, să fie amânată pentru partea a doua a lunii 

octombrie, conform celor propuse de partea ucraineană. În acest sens, 

Ambasada României de la Kiev va continua demersurile necesare 

organizării vizitei și va transmite perioada exactă a deplasării. 

Pentru sfârșitul lunii septembrie, membrii comisiei au decis 

începerea formalităţilor pentru organizarea unei deplasări în Republica 

Italiană, în vederea intensificării contactelor parlamentare bilaterale și 

a dialogului cu românii stabiliţi în statul italian. 

În urma supunerii la vot a ordinii de zi, şedinţa Comisiei a 

continuat cu dezbateri pe marginea Metodologiei privind organizarea 

Congresului Românilor de Pretutindeni. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a parcurs împreună cu 

membrii comisiei propunerile de modificare și completare primite pe 

adresa Comisiei, asupra formei Metodologiei, lansată până la data de 

15 august 2017 în dezbatere publică. 

În cadrul discuţiilor pe articole, domnului vicepreşedinte Matei 

Dobrovie, a dorit să aducă modificări asupra Art. 5, alin. (1), sugerând 

adăugarea în contextul articolului a unui număr de “maximum” 300 de 

participanţi. Acesta a mai propus membrilor câteva modificări și 

asupra punctajului din Grila de evaluare.  

Modalitatea de selectare a delegaţilor şi transmiterea 

documentaţiei candidaţilor au fost alte puncte dezbătute în cadrul 

şedinţei. 



În vederea definitivării acesteia, pentru a avea o forma finală 

care să îi avantajeze pe românii din afara graniţelor ţării, membrii 

Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor într-o şedinţă viitoare.  

Astfel că, s-a hotărât trimiterea unei invitaţii către membrii 

Comisiei românilor de pretutideni din Senat pentru a organiza o 

ședinţă comună în vederea votului final asupra Metodologiei privind 

organizarea Congresului Românilor de pretutindeni, în conformitate cu 

prevederile Legii nr.299/2007, privind sprijinul acordat românilor de 

pretutindeni. 

 

 

 

 

Miercuri, 6 septembrie2017 și joi, 7 septembrie 2017, 

 

Studiu individual. 

 

 

 

         PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

                                    SECRETAR, 

                                                             Sebastian Valentin RADU 

 

 

 

 

 

     Expert parlamentar, 

    Mona-Valentina ALESANDRU 

 

 


