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     PROCES-VERBAL 

       al lucrărilor Comisiei din zilele de 11 decembrie 2018 și  

13 decembrie 2018 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

        şi-a desfăşurat lucrările zilele de 11 decembrie 2018 și  

13 decembrie 2018 

 

 

      La lucrările Comisiei din ziua de 11 decembrie 2018 au participat                

11 deputaţi din totalul de 16 membri: 

 

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

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

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

Doru Petrişor Coliu (PMP), Adrian Matei Dobrovie (afiliat PNL),  Nicolae 

Georgescu (PSD), Claudia Gilia (PSD), Costel Lupaşcu (PSD) și Dumitru 

Lupașcu (USR) .  

  

          Au absentat:  

   Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE), Cristian Buican (PNL), Angelica 

Fădor (PNL), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) și Alexandru-Mihai Voicu (PNL).  
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         La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați  din 

partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni doamna Natalia-Elena 

Intotero-ministru, domnul Victor Ionescu-subsecretar de stat și doamna Alina 

Hagima – secretar general, din partea Institutului Eudoxiu Hurmuzachi pentru 

românii de pretutindeni a participat domnul Eugen-Tiberiu Popescu – director 

general, iar din partea Ministerului Finanțelor Publice a participat domnul 

Marius Dorobanțu. 

Marți , 11 decembrie 2018 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării     

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 11 decembrie 2018, fiind condusă de 

domnul președinte Constantin Codreanu. 

                 După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, domnul președinte 

Constantin Codreanu a dat cuvântul doamnei ministru Natalia-Elena Intotero 

pentru a prezenta prioritățile Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 

pentru anul 2019. 

    În scurta intervenție, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a  

mulțumit în primul rând membrilor Comisiei pentru comunitățile de români 

din afara granițelor țării pentru sprijinul acordat pe întreg anul calendaristic. 

    De asemenea, domnia sa a adus în atenție că, datorită sprijinului 

acordat de membrii Comisiei, bugetul Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni (MpRP) pentru anul 2018 a fost unul mai mare, reușind împreună 

mai multe proiecte în beneficiul românilor de pretutindeni. 

  Totodată, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a mai adus în 

atenție faptul că, datorită eforturilor membrilor Comisiei pentru comunitățile 

de români din afara granițelor țării, MpRP a reușit să modifice câteva din 

legile care oarecum creau un blocaj, în acest context referindu-se la Legea 

321/2006, legea finanțării, menționând în același timp că, prin modificările 

aduse, MpRP a reușit să deschidă centrul de informare de la Slatina-Solodniko 

  De asemenea, domnia sa a informat că,  MpRP a reușit să 

deschidă liniile de finanțare “spiritualitate și tradiție“ dedicate cultelor, până în 

momentul acesta neputând fi realizate aceste investiții. 
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  Referitor la câteva aspecte legate de proiectele pe anul 2018, 

doamna ministru Natalia-Elena Intotero a informat că, din bugetul total 

repartizat, o parte din acesta a fost dedicat cererilor de finanțare 

nerambursabilă din partea mediului asociativ, fiind făcute unele economii. 

                 După cum a precizat domnia sa, o parte din cei care au câștigat 

proiectele de finanțare nu au reușit să aducă toate facturile pe decont, și 

astfel, din acele economii, adăugate la suma prevăzută inițial pentru 

acordarea stimulentelor financiare a burselor pentru etnicii din Ucraina, MpRP 

a reușit să acorde aceste burse tuturor elevilor claselor I care au făcut 

solicitare. 

  În acest context, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a adus 

în atenție sprijinul acordat de membrii Comisiei, prin care s-a realizat 

modificarea cadrului legislativ, care, inițial spunea ca MpRP să acorde 1000 de 

burse și acestea să fie acordate pe criteriul de rezultate școlare.  

  Ceea ce, după cum a precizat domnia sa, nu era relevant, fapt 

observat de altfel și de membrii Comisiei. 

Totodată, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a precizat că 

existau instituții de învățământ unde beneficiau de aceste stimulente 1, 2 

elevi, iar în alte instituții niciun elev. 

 De asemenea, domnia sa a mai precizat că, din discuțiile avute 

între MpRP și membrii Comisiei, cu etnici români, cu reprezentanții misiunilor 

diplomatice și ai consulatelor, MpRP a decis să acorde burse tuturor elevilor 

claselor I care solicită. Astfel, de la 1000 de burse au ajuns să achite 1650 de 

burse (câte solicitări au avut). 

Pentru anul 2019, doamna ministru Natalia-Elena Intotero își 

dorește continuarea acordării sprijinului, în primul rând pentru elevii care vor 

fi în clasa a II-a (cel puțin 1650), plus elevii care sunt acum în clasa I, 

dorindu-și să fie un proiect, iar  în timp să reușească să acorde burse tuturor 

elevilor de la clasele I până la a XII-a , care solicită.  

  În ceea ce privește impactul, in opinia domniei sale a fost unul 

foarte bun, chiar neașteptat de bun, presupunând multă muncă și implicare. 

  În acest context, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a 

informat membrii Comisiei despre efortul depus de colegii de la MpRP care au 
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muncit timp de 2 luni de zile inclusiv sâmbăta și duminica până târziu, 

precum și asupra primirii de echipe din Ucraina pentru a ajuta la completarea 

cererilor. 

  De asemenea, domnia sa a adus în atenție că, în momentul de 

față, se află în derulare la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Comisia mixtă 

România-Ucraina, aflându-se în discuții extinderea acestui sprijin financiar a 

burselor pentru următorul an calendaristic. 

  Un alt obiectiv aflat în programul de Guvernare adus în atenție de 

către doamna ministru Natalia-Elena Intotero a fost posibilitatea de a putea 

realiza Casa Memorială Aron Pumnul. 

  În acest context domnia sa a precizat că s-a gândit să pună bani 

pentru finanțare dar nu au obținut un acord în scris. 

  Totodată, domnia sa a adus în atenție faptul că, în deplasarea 

realizată în Ucraina, a rămas impresionată de Casa Aron Pumnul, precizând în 

același timp că dacă nu se încearcă în doi ani soluția legală să avem 

îngăduința din partea autorităților ucrainene, nu se va mai putea face nimic și 

este păcat.   

  În acest context, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a 

informat membrii Comisiei asupra faptului că încearcă să sensibilizeze 

autoritățile ucrainene, spunând că, acea investiție rămâne pe teritoriul 

Ucrainei și va aduce un plus valoare, chiar și din punct de vedere economic 

pentru că va fi vizitată de foarte mulți turiști.  

  Referitor la acțiunile proprii, domnia sa a precizat că au avut o 

sumă. Ca prioritate a avut domeniul educațional, apoi mass-media, în egală 

măsura centenar, cultură și societatea civilă.  

  De asemenea, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a precizat 

că pe lângă atribuțiile Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MpRP), în 

cadrul Consiliului Interinstituțional, alături de Ministerul Afacerilor Externe 

(MAE), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

(MMJS) și Ministerul Educației Naționale (MEN), a decis demararea campaniei 

naționale “informare acasă, siguranță  în lume“ prin intermediul căruia au 

încercat și vor încerca și în următorul an să stopeze fenomenele traficului de 

persoane și a sclaviei moderne, fenomen din păcate în creștere. 
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  După cum a precizat domnia sa, se cunoaște faptul că foarte mulți 

cetățeni români au căzut pradă acestor fenomene și aici, în principal cetățenii 

români care au plecat de puțin timp sau decid să plece în momentul de față 

din cauza lipsei de informare. 

  De asemenea, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a mai 

precizat că, cetățenii care doresc să plece în afară își iau oferte de locuri de 

muncă din  mediul on-line, aceste locuri de muncă nefiind întotdeauna cele 

reale, cetățenii români ajungând în țările respective,  li se iau documentele, ei 

fiind tratați efectiv ca și sclavi. 

  Totodată, domnia sa a dorit să mulțumească celor care în această 

campanie au dorit să fie alături, precizând în același timp că, această 

campanie s-a desfășurat în două etape. 

  Astfel, prima etapa desfășurându-se în luna mai, fiind dedicată 

tinerilor, tineri care doresc să studieze, să călătorească sau să muncească în 

afara granițelor, prin intermediul Ministerului Educației. 

  De asemenea,  doamna ministru Natalia-Elena Intotero a adus în 

atenție că au fost prezenți în cadrul fiecărui inspectorat școlar județean, au 

discutat cu toți președinții consiliilor elevilor claselor a XI-a și a XII-a, au mai 

discutat cu președinții comitetelor de părinți, directori educativi, directori de 

instituții de învățământ. 

  În acest context, domnia sa adus în atenție asupra impactului 

avut prin intermediul Autorității Naționale Împotriva Traficului de persoane, în 

care au făcut câteva filmulețe, dând ca exemplu cazul unui tânăr care a decis 

să studieze în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și care a 

decedat. 

  După cum a mai precizat  doamna ministru Natalia-Elena Intotero 

tânărul nu a avut asigurare, cheltuielile de repatriere fiind de 6000 de lire 

sterline, acesta fiind singurul copil la părinți, părinții având o situație 

modestă. 

  Domnia sa a informat de asemenea că au fost făcute multe 

sacrificii din partea comunității românilor din Marea Britanie, dar și a 

prietenilor, rudelor, pentru a-l aduce în țară.  
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  În acest context, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a mai 

informat și asupra faptului că, acest film a fost difuzat atât cât s-a putut 

difuza pentru a le atrage atenția. 

  După cum a precizat domnia sa, nimeni nu-i poate obliga să 

rămână în țară, nici să plece să studieze, dar dacă fac acest lucru să fie foarte 

atenți cât costă o asigurare de sănătate, o asigurare de repatriere, dacă se 

află în dificultate unde să sune, care sunt proiectele, programele prin 

intermediul cărora MAE și nu numai, statul român le este alături. 

  Totodată, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a adus în 

atenție faptul că,  această campanie s-a desfășurat în afara granițelor prin 

sprijinul misiunilor diplomatice, consulatelor generale, mass-media în limba 

română și cultelor. 

  În ceea ce privește cea de-a doua etapă, domnia sa a informat că  

aceasta s-a desfășurat la mijlocul lunii august, mijlocul lunii septembrie prin 

intermediul prefecturilor, consiliilor județene, încercând să discute cu primarii 

fiecărui județ și să conștientizeze de importanța unei linii de comunicare 

directe cu românii plecați din localitățile lor. 

  După cum a precizat doamna ministru Natalia-Elena Intotero, din 

experiența MpRP, au constatat că, foarte mulți români plecați în afară și-ar 

dori la un moment dat să se întoarcă, iar în afară de nivelul de salarizare în 

România pe ei îi interesează locul de unde au plecat.  De aceea, o legătură 

directă din partea autorităților locale, prin care să informeze ce s-a făcut în 

localitatea respectivă, locuri de muncă noi, investiții în infrastructură, 

învățământ, sănătate dar și în județ îi determină să se întoarcă mai repede 

sau când își doresc. 

  Totodată, domnia sa a informat că a dat exemple  de câteva 

localități, de câteva județe care și-au deschis această linie de comunicare, și 

care au deja un număr însemnat de români care s-au întors. 

  În ceea ce privește impactul campaniei,  doamna ministru Natalia-

Elena Intotero a informat că a fost unul foarte bun, precizând  în același timp 

că pentru anul următor, prin intermediul Autorității Naționale Împotriva 

Traficului de Persoane doresc să-și extindă  și chiar să reușească să intre cât 

mai mult în comunități, în acest context menționând că  își dorește ca 
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membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării să le 

fie în continuare alături prin prezența în afara granițelor, cât și în țară.  

  Cât privește cel de-al treilea palier pe care s-a axat MpRP, 

doamna ministru Natalia-Elena Intotero a informat că în acest an, acesta a 

fost cel a transmiterii tuturor măsurilor, proiectelor, programelor din partea 

Guvernului României care vin să încurajeze întoarcerea acasă, un rol 

important având aici autoritățile locale cât și autoritățile județene. 

  În acest context, domnia sa a mai informat că în această vară a 

vizitat câteva din afacerile românilor întorși acasă, afaceri care au fost 

realizate pe programul Start-Up Nation. 

  După cum a precizat doamna ministru Natalia-Elena Intotero, 

programul Start-Up Nation este dedicat românilor atât din țară cât și din 

afară. 

                În acest context, domnia sa a precizat că își dorește ca alături de 

domnul Radu Oprea, ministrul Mediului de Afaceri să realizeze o broșură care 

să fie distribuită în afara granițelor și în format on-line, pentru a da exemple 

de aceste afaceri de succes, precizând în același timp că în momentul de față, 

ca atribuții, partea de diseminare a informațiilor legate de diaspora start-up 

revine domnului subsecretar de stat Victor Ionescu, program dedicat numai 

românilor din afara granițelor acesta fiind aproape de finalizare. 

  Cu ocazia centenarului, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a 

a dus în atenție că, MpRP a desfășurat câteva proiecte care să marcheze acest 

an foarte important, dotând 100 de biblioteci din diaspora cu carte de limbă 

română, trimițând 10.000 de suporturi didactice de curs, iar prin sprijinul 

editurii didactice și pedagogice au obținut acordul lor, Ministerul Educației 

Naționale (MEN) punând o serie de manuale școlare în format electronic și 

trimițându-le în SUA, Canada. 

  În ceea ce privește Republica Moldova, domnia sa a informat că 

au transmis 3200 de cărți anul acesta, având solicitări din partea lor pentru 

anul următor, MpRP dorind să le onoreze. 

  Totodată, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a mai informat 

că, tot pe parte de centenar, a suplimentat numărul participanților din 
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taberele  ARC cu 50%, respectiv de la 2000 la 3000, realizând taberele ARC și 

în ediția de iarnă. 

  De asemenea, domnia sa a precizat că pentru anul următor și-ar 

dori creșterea numărului participanților și extinderea spre noi alte județe. 

           Doamna ministru Natalia-Elena Intotero a adus în atenția 

membrilor Comisie și asupra încheierii protocolului de colaborare cu biserica 

ortodoxă, precizând în același timp că urmează a încheia un protocol de 

colaborare cu biserica adventistă, MpRP fiind deschis pentru toate celelalte 

culte. 

  După cum a precizat domnia sa, scopul acestor protocoale este de 

a îi susține, de a transmite tot ce înseamnă informații către comunitățile din 

afara granițelor țării. 

  Un alt protocol adus în atenție de către doamna ministru Natalia-

Elena Intotero a fost cel pe parte externă, cu omologul din Azeibaigian, fiind 

pentru prima dată când au un minister, în acest context menționând faptul că 

sunt interesați de schimb de bune practici. 

  Totodată domnia sa a adus în atenție asupra vizitei omologului din 

Macedonia, menționând că, chiar dacă nu sunt membrii ai UE, a transmis 

invitația de a participa în cadrul evenimentelor pentru președinția UE, 

începând in luna ianuarie. 

  La nivel de minister, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a 

informat că vor avea loc 3 evenimente, la nivel de experți Craiova și Bacău, 

iar în data de 18 martie s-ar bucura să fie împreună aici la Parlament, fiind un 

eveniment derulat prin sprijinul MAE, la nivel de omologi din UE, plus și 

posibilitatea de a invita și din afara UE.  

  Ca teme de dezbatere, domnia sa a adus în atenție faptul că 

temele vor fi legate de migrație, de re-inserția socio-profesională, dar chiar și 

de schimb de bune practici, pentru că întâlnirile pe care le-a avut cu omologi 

din diferite state din UE, marea majoritate au ca prioritate întoarcerea celor 

plecați în afara granițelor, menționând în același timp că aceeași prioritate o 

au Polonia și Portugalia. 

  În acest context, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a 

precizat că un schimb de bune practici ne-ar fi de folos. 
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  În ceea ce privește anul 2019, domnia sa a precizat că speră să 

fie finalizat un studiu din partea OECD-ului cu privire la numărul românilor de 

pretutindeni, menționând în același timp că este un studiu derulat prin 

intermediul MAE. 

De asemenea, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a informat 

că  își propune ca pentru următorul an, MpRP să realizeze un studiu pe Marea 

Britanie cu privire la impactul cu Brexit-ul, cu privire la impactul conaționalilor 

și să fie un schimb de bune practici din partea noastră. 

  Tot pe parte de centenar, domnia sa a adus în atenție că a 

premiat 100 de români din mai multe comunități din întreaga lume,  de fapt, 

un om pentru fiecare an al centenarului. 

  Totodată, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a precizat că, 

prin intermediul acestui proiect, MpRP a încercat să arate atât țărilor de 

rezidență cât și României adevărata Românie din afara granițelor, care de 

multe ori a fost zugrăvită altfel în presa internațională. 

  De asemenea, domnia sa a menționat că cei care au fost premiați 

sunt oameni excepționali, alegerea acestora fiind o misiune dificilă pentru 

misiunile diplomatice. 

  În acest context, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a 

menționat de asemenea că își propune să continue astfel de evenimente și 

pentru anul următor. 

  De asemenea, domnia sa a adus în atenție și faptul că și-ar dori 

să facă o întâlnire și la nivelul medicilor și academicienilor românilor de 

pretutindeni. 

  În încheierea intervenției, doamna ministru Natalia-Elena Intotero 

a adus în atenția membrilor Comisiei dorința de a înființa Agenția pentru 

Diasporă,  precum și să reușească cu centrele comunitare ca acestea să aibă 

și atașați pe problemă de diasporă, toate cu sprijinul membrilor Comisiei. 

  În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a 

dat cuvântul domnului deputat Doru-Petrișor Coliu. 

  Pe marginea intervenției doamnei ministru Natalia-Elena Intotero, 

cu privire la administrațiile locale pentru o cât mai bună interacțiune, domnul 

deputat Doru-Petrișor Coliu a dorit să cunoască dacă MpRP a hotărât sau s-au 
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încheiat acorduri ca aceste administrații locale să-și numească un om în 

primării care să se ocupe direct, să aibă funcții în cadrul primăriilor care să se 

ocupe de românii de pretutindeni din județul respectiv. 

  În opinia domniei sale vede o bună colaborare dacă ar fi un site 

interactiv cu românii din județul respectiv, să le ofere locuri de muncă , să 

posteze o pagină de facebook deoarece prin intermediul  facebook-ului 

mesajul plecă mai repede. 

  Totodată, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a dorit să cunoască 

care sunt atribuțiile MpRP pe timpul preluării președinției rotative a UE. 

  O altă întrebare a domniei sale a fost dacă MpRP s-a gândit să 

încheie acorduri cu cinci state unde sunt comunități mari de români din 

diaspora pentru a introduce în programa școlară limba română, în acest 

context, domnul deputat Doru Petrișor Coliu menționând că, România nu ar 

mai cheltui atâția bani cu profesori detașați și programe. 

  La întrebarea adresată de domnul deputat Doru-Petrișor Coliu 

legată de numirea unui reprezentant al primăriei care să țină legătura cu 

românii plecați din localitatea respectivă, doamna ministru Natalia-Elena 

Intotero a adus în atenție faptul că MpRP a depus un amendament, dar din 

păcate acel amendament nu a trecut, considerând că a reușit să 

conștientizeze un număr însemnat de primari, președinți de consilii județene, 

chiar dacă nu există această prevedere legală. 

  Totodată doamna ministru Natalia-Elena Intotero a informat 

membrii Comisiei faptul că a solicitat să existe un link în cadrul site-ului și o 

colaborare permanentă, adică cel puțin o dată pe lună. 

  De asemenea, domnia sa a adus în atenție faptul că a încercat            

să-i sensibilizeze pe reprezentanții autorităților locale, conștientizându-i încă o 

dată de faptul că, dacă nu se încearcă împreună să se ia atitudine, cu timpul 

vor dispărea localități  și va fi un regres pentru  toată societatea, menționând 

în același timp că au deja localități cu un număr foarte mic de cetățeni și 

angajați din primării cu același număr ca al cetățenilor. 

  Totodată, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a adus în 

atenție că, a avut o discuție pe acest aspect cu domnul Marius Budăi, 

ministrul Muncii și Justiției Sociale, iar la începutul anului 2019  vor face bursa 
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locurilor de muncă pentru Italia, Spania și UK, proiect pilot în domeniul 

construcțiilor. 

  De asemenea, domnia sa a informat și asupra faptului că, 

săptămâna viitoare va avea loc Consiliul Interministerial. 

  O altă precizare a doamnei ministru Natalia-Elena Intotero a făcut 

referire la studiul Institutului Național de Statistică, care arată că din cei 

100.000 de copiii care au rămas aici, acasă, iar părinții lor sunt la muncă în 

străinătate, 30.000 de copii au ambii părinți plecați la muncă în străinătate, 

fiind o traumă pentru acești copiii. 

  Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a adus în atenție faptul că, în 

momentul întoarcerii în țară, copiii sunt evaluați, dând ca exemplu  copil de 

clasa a VII-a trecut în clasa a III-a. 

  În acest context, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a dorit 

să precizeze că și anul acesta prioritatea a fost educația, cursurile în limba 

română, suplimentându-se cursurile în țările cu comunități numeroase, acolo 

unde au fost solicitate, menționând în același timp faptul că, în toate 

deplasările pe care le-avut în afara granițelor, în cadrul întâlnirilor cu 

autoritățile locale, regionale, guvernamentale, au mulțumit acolo unde au 

primit sprijin din partea lor, unde au fost organizate aceste cursuri unde 

învață copiii românilor. 

 Totodată,  domnia sa a adus în atenție faptul că în general a primit 

deschidere din partea autorităților locale, existând câteva state care nu 

recunosc minoritățile, sunt țări membre ale UE, iar aici ar trebui să se meargă 

mai mult pe partea de mediu asociativ, putând exista discuții în continuare 

dar este atribuția MAE și a comisiilor mixte pe fiecare țară vis-a-vis de studiul 

limbii române. 

 Alte întrebări ale domnului deputat Doru-Petrișor Coliu adresate 

doamnei ministru Natalia-Elena Intotero au făcut referire la inițiativa domniei 

sale referitoare la cartea de identitate pentru românii din afară (de ce a fost 

respinsă), cum vede programul start-up dacă sunt acceptați cei cu pașapoarte 

electronice, precum și CRDS-ul, aducând în atenție că tocmai ce care 

dovedesc că locuiesc în diaspora nu sunt acceptați să aplice la programul 

start-up. 
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 Ședința Comisiei a continuat cu intervenția domnului deputat 

Matei-Adrian Dobrovie. 

    Prima problemă ridicată de către domnul deputat Matei-Adrian 

Dobrovie a fost legată de evaluarea sau monitorizarea proiectelor de               

mass-media finanțate de MpRP și acolo, domnia sa făcând o propunere  foarte 

concretă și anume,  introducerea în acel ghid al beneficiarului, printre criterii, 

respectarea deontologiei jurnalistice conform acelui ghid de deontologie al 

jurnalistului făcut de convențiile organizațiilor de media. 

 După cum a precizat domnia sa, această condiție a fost acceptată 

de doamna ministru, spunând că sunt dispuși să introducă această prevedere 

în ghid. 

 Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie  a considerat că este un 

punct bun de plecare pentru a numai exista contestări apoi și finanțarea unor 

proiecte care apoi să aducă prejudicii de imagine sau de altă natură. 

 Totodată, domnia sa a considerat că este foarte important ca 

această prevedere să fie menționată în mod expres în ghidul respectiv, la 

criteriile de eligibilitate ale proiectelor care se referă la mass-media. 

 În acest context, domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a 

precizat că este vorba despre respectarea unor standarde minime care să 

conducă la faptul ca România să susțină presa calitativă din Republica 

Moldova și nu numai. 

  După cum a precizat domnia sa, aceasta fiind o primă sugestie 

făcută către MRP,  bucurându-se că a primit-o cu deschidere. 

  O altă sugestie pe care domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a 

considerat-o importantă, aici fiind o întrebare și anume dacă consiliul 

consultativ mass-media România-Republica Moldova a fost sau este prinsă în 

bugetul pe anul viitor. 

  În acest context, domnia sa a precizat că așa cum a discutat, a 

convenit că ar fi bine să fie organizat poate undeva în luna martie, dar și-ar 

dori să cunoască dacă acest eveniment sau evenimente sunt incluse în 

bugetul pentru anul viitor. 
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După cum a precizat domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie s-ar 

bucura ca acest eveniment să fie, pentru că se discută despre un lucru 

strategic, mai ales că în Republica Moldova sunt alegeri în luna februarie. 

  O altă întrebare adresată de către domnul deputat Matei-Adrian 

Dobrovie adresată doamnei ministru Natalia-Elena Intotero a făcut referire la 

studiu cu Marea Britanie. Domnia sa nu a înțeles dacă este vorba despre un 

studiu al impactului Brexitu-lui asupra cetățenilor români care sunt acolo, sau 

este vorba de un studiu al percepțiilor despre Brexit, neînțelegând de 

asemenea care este tematica studiului. 

  Legat de Proiectul de Lege PLx264/2017, centrele comunitare, 

domnia sa a adus în atenție că acest proiect de lege a stat la priorități 

legislative tot anul și nu a înțeles de ce nu a fost aprobat până acum,      

dorindu-și să se asigure că este prins în bugetul pentru anul viitor,  pentru că 

altfel iar se va discuta și se va retrimite la Comisie cu aceleași efecte. 

  În opinia domnului deputat Matei-Adrian Dobrovie, întârzierea 

unui mecanism ar trebui să fie de informare în legătură cu drepturile și 

obligațiile pe care la au românii acolo și posibilitățile de a se întoarce în țară. 

  Referitor la Gala 100 pentru Centenar la care a participat,  

domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a considerat că o  recomandare ar fi 

fost mult mai utilă, aceea de a exista și o descriere a oamenilor care apar în 

videourile testimoniale, că sunt ingineri, că au diverse profesii, back            

ground-uri, eventual chiar câteva dintre ei să fie invitați pe scenă ca 

interacțiunea să fie mai directă cu aceste personalități, în acest context 

referindu-se la modul de a spune câteva cuvinte cu adevărat. 

  În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a 

precizat că de aceea există evenimentul informal de după Gală, pentru a-i 

cunoaște, rugând în același timp pe doamna ministru Natalia-Elena Intotero 

de da răspuns domnilor deputați Doru-Petrișor Coliu și Matei-Adrian Dobrovie 

ca urmare a întrebărilor adresate.  

  Referitor la proiectul de lege cu privire la centrele comunitare, 

doamna ministru Natalia-Elena Intotero a precizat că, punctul de vedere al 

Guvernului rămâne la latitudinea Parlamentului și anume, se adoptă, se 

respinge, susține, nu susține. 
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  Cu privire la spațiul comunicațional, domnia sa a precizat că 

rămâne în vigoare la sugestia membrilor Comisiei și a colegilor parlamentari 

ca anul următor, să realizeze acea întâlnire, acea dezbatere în Republica 

Moldova, probabil că va fi după luna martie, având în vedere că în prima 

etapă a celor 6 luni de președinție, activitatea va fi intensă aici în țară, deci, 

la nivelul tuturor țărilor membre, interesul și atenția va fi focusată pe primele 

trei luni, până în aprilie și apoi pe summitul de la Sibiu. 

  De aceea domnia sa considerat că undeva în luna martie, dorindu-

și să fie cât mai mulți prezenți în Republica Moldova. 

  Vis-a-vis de acele modificări la ghidul de finanțare, doamna 

ministru  Natalia-Elena Intotero  a precizat că în următoarea perioadă vor da 

în consultare toate aceste propuneri din partea membrilor Comisiei, din 

partea colegilor, precum și din partea mediului asociativ. 

  După cum a mai precizat domnia sa, există mai multe propuneri 

de modificare a acestui ghid dintre care una pentru care a rugat să o 

analizeze și domniile lor, aceea a posibilității de a nu mai avea pe toată 

perioada anului deschisă linia de finanțare pentru proiecte, să existe așa cum 

a fost odată, sesiuni de finanțare, justificând că cei care câștigă proiecte de 

finanțare nu au niciun interes să aducă mai repede facturile, se lungesc până 

la sfârșitul anului. Ori lunile iunie, iulie se face rectificarea de buget. Acea 

execuție nu există dacă ei nu aduc facturile. 

  Totodată, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a adus în 

atenție faptul că, neavând obligativitate să le aducă în lunile iunie, iulie, ei le 

aduc spre luna decembrie, acesta fiind unul dintre aspecte. 

  Referitor la cel de-al doilea aspect, domnia sa a informat că au 

fost foarte multe proiecte depuse în ultimele lunii ale anului, precum  și de la 

jumătatea anului care puteau fi proiecte foarte bune, dar nu au mai fost bani 

pentru finanțare pentru că nu s-au primit în luna iulie. 

  Dec,  în următoarea perioadă va aduce la cunoștință când vor 

pune aceste modificări. 

  În ceea ce privește presa, doamna ministru Natalia-Elena Intotero 

a precizat că trebuie respectată și libertatea presei, toate proiectele care au 

fost pe lege au fost declarate eligibile. 
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  În ceea ce privește Republica Moldova, domnia sa a adus în 

atenție faptul că aceasta a avut cele mai multe proiecte finanțate, având deja 

experiență. 

  Totodată, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a precizat că nu 

au voie să intre în activitatea lor. 

  Cu privire la studiu, domnia sa a adus în atenție că studiul va fi 

făcut pe impactul Brexitu-lui, dar și pe așteptările românilor din Marea 

Britanie, din partea statului român, și anume,  ce i-ar determina să se 

întoarcă acasă, ce așteptări ar trebui să facă mai mult statul român pentru cei 

din afară. 

  După cum a precizat doamna ministru Natalia-Elena Intotero, în 

Marea Britanie, comunitatea a crescut foarte mult în ultimii ani datorită 

frământărilor Guvernelor din sud-estul Europei, foarte mulți migrând spre 

Marea Britanie. 

  De asemenea, domnia sa a mai precizat că, după cum se știe în 

țările nordice conaționalii noștri se confruntă cu alte dificultăți, în acest 

context aducând în atenție legislația pe asistență socială care este foarte 

drastică,  iar foarte mulți dintre conaționali nu au preferat țările nordice dând 

ca exemplu cazul doamnei Smicală. 

  În ceea ce privesc centrele comunitare, doamna ministru Natalia-

Elena Intotero a adus în atenție faptul că acestea nu sunt prinse în buget 

pentru că  legea nu a fost adoptată de plen și nu a fost promulgată, dar dacă 

trece se face suplimentare. 

  Ședința Comisiei a continuat cu intervenția domnului deputat 

Dumitru Lupescu. 

  Domnia sa a precizat că, poate împreună cu MAE ar trebui 

aplecare în discuțiile cu statele care sunt reticente la problemele românilor din 

afara țării, mai ales că MAE se ocupă de externe și ar fi bine să se ocupe. 

  Având în vedere că este deputat de Dâmbovița, domnul deputat 

Dumitru Lupescu a adus în atenție o situație deja existentă. 

  Astfel, după cum a menționat domnia sa, s-a aplecat asupra 

orașelor și așa numitelor municipii din județul Dâmbovița pe probleme sociale 

precum și pe probleme ale românilor plecați în afara țării. 
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  De asemenea, domnul deputat Dumitru Lupescu a adus în atenție 

că a participat și la ședințele de Consiliu să vadă cum s-ar putea face. 

  În acest context,domnia sa a informat că la Direcția de Protecție a 

Copilului nu au angajați cu studii de asistență socială care să poată să ducă și 

legătura cu românii din afara țării. 

  Totodată, domnul deputat Dumitru Lupescu a adus în atenție 

faptul că sunt comunități întregi și locuri golite de oameni care au plecat  în 

afara țării pe care i-a contactat, fiecare spunând ce știu, concluzionând că nu 

este o legătură directă. 

  În opinia domniei sale ar fi bine ca acolo unde sunt mai mulți 

plecați,  autoritatea locală, indiferent de apartenența politică, să se ocupe de 

locuitorii care au plecat în afara țării, aceasta fiind o chemare și pentru ceilalți 

colegi din celelalte partide. 

  În încheierea intervenției, domnul deputat Dumitru Lupescu a 

propus mai multe sesiuni pentru Marea Britanie, menționând în același timp 

că nu există o legătură directă cu românii din afara țării. 

  În scurta intervenție, domnul vicepreședinte Ioan Sorin Roman a 

dorit să felicite activitatea doamnei ministru și a echipei domniei sale pentru 

eficiența muncii din minister. 

  Legat de bugetul pe anul viitor, domnia sa a dorit să cunoască 

care sunt perspectivele, în acest context,  bugetul pentru anul viitor este mai 

mare decât în ceilalți ani. 

  Cea de-a doua întrebare a domnului vicepreședinte Ioan Sorin 

Roman,  tot legat de anul viitor, a fost legată de posibilitatea de a merge și 

parlamentarii în vizitele pe care le organizează ministerul, precizând că s-ar 

bucura să facă echipă comună, în acest context aducând în atenție faptul că 

din păcate, în acest an,  membrii Comisiei pentru comunitățile de români din 

afara granițelor țării nu au reușit să se întâlnească cu prea multe comunități 

ale noastre din diasporă. 

  Doamna ministru Natalia-Elena Intotero a precizat că, pe parte de 

colaborare, cu MAE are o colaborare foarte bună, iar ori de câte ori  membrii 

Comisiei vor solicita prezența pot veni împreună pentru a răspunde 

întrebărilor punctuale pe care domniile lor le au. 
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  În ceea ce privește partea de informare, domnia sa a adus în 

atenție că, pe parte de informare cu Brexitul, domnul subsecretar de stat 

Victor Ionescu  are în atribuții afacerile europene, implicit și Brexitul. 

  Totodată domnia sa a informat membrii Comisiei  că, a avut mai 

multe deplasări, mai multe întâlniri  cu comunitatea. 

       Ca și recomandare, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a 

adus în atenție că, pe site-ul ambasadei, consulatelor, dar și pe site-ul MpRP, 

există toate informațiile în funcție de tot ce apare, referitoare la Brexit, la ce a 

fost și ce se preconizează. 

  De asemenea, domnia sa a mai adus în atenție că a deschis o line 

de comunicare cu toți românii din Marea Britanie care doresc să le adreseze 

întrebări prin intermediul unei adrese de email. 

  Totodată, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a informat că, 

acum două săptămâni, domnul subsecretar de stat Victor Ionescu, împreună 

cu doi colegi au avut întâlniri cu peste 30.000 de români din Marea Britanie, 

pe diferite categorii de vârstă, pregătiri, studenți, ingineri, muncitori, cu 

medici. Întâlnirile având  loc în Londra, în Brent, în Luton, mai exact în zonele 

unde există comunități numeroase. 

  De asemenea, domnia sa a mai adus în atenție și de întâlnirile  

care au avut loc și cu reprezentanții mass-media pe limba română, rugându-i 

ca de fiecare dată să îi ajute că insemineze ceea ce are element de noutate. 

  În ceea ce privește bugetul pe anul 2019, doamna ministru 

Natalia-Elena Intotero a precizat că a făcut solicitare pentru mărirea bugetul. 

  Cu privire la deplasări, domnia sa a precizat că pentru anul viitor,  

dacă vor avea și mai mulți angajați, ar fi bine ca de fiecare dată să transmită 

câte o invitație pentru membrii Comisiei, în funcție de disponibilitate, în 

funcție de buget, fiind foarte important ca membrii Comisiei să participe la 

evenimentele dedicate românilor din afara granițelor. 

  Totodată, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a informat că, 

pentru anul viitor, vor fi pe perioada președinției și câteva evenimente 

realizate în colaborare cu mediul asociativ, precum și împreună cu misiunile și 

consulatele generale, prezența membrilor Comisiei fiind un câștig. 
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  De asemenea, domnia sa a informat că, în prima parte a anului 

calendaristic, dorește să trimită o echipă de specialiști formată din două 

persoane, astfel, de la strategie o persoană,  iar de la proiecte o persoană. 

          Doamna ministru Natalia-Elena Intotero a precizat că dorește  

să aibă întâlniri cu reprezentanții mediului asociativ, ai cultelor, ai mass-

mediei în limba română, să facă acea informare cu privire la partea de scriere 

de proiecte, dar și de acțiuni, activități proprii, pentru că a rămas 

impresionată, dar neplăcut, când a ajuns în anumite țări cu comunități 

numeroase, unde românii nu știau de taberele ARC (în acest context domnia 

sa aducând în atenție faptul că, anul acesta este al 11-lea an de când se 

realizează aceste tabere) sau de proiectele cu 100 de biblioteci. 

   Totodată, domnia sa a precizat că este important o mai bună 

comunicare, și în egală măsură,  prin intermediul acestor întâlniri să avem cu 

toții posibilitatea să aflăm problemele cu care se confruntă, 

          După cum a informat doamna ministru Natalia-Elena Intotero,  

unele dintre ele nu se pot realiza prin proiectele de finanțare, ci prin 

modificarea codului legislativ existent.  

  Domnul deputat Nicolae Georgescu a felicitat-o pe doamna 

ministru  Natalia-Elena Intotero și membrii echipei ministeriale, precizând că 

în acest an, dintre toate ministerele, MpRP a fost cel mai vizibil în toate 

acțiunile pe care le-au întreprins, considerând că, românii au simțit-o pe 

doamna ministru Natalia-Elena Intotero mai aproape ca niciodată. 

  După cum a menționat domnia sa, dincolo de întrebări, 

nelămuriri, rămân faptele, iar din punctul dânsului de vedere, ce a realizat 

doamna ministru Natalia-Elena Intotero în acest an l-a făcut cu brio. 

  Totodată, domnul deputat Nicolae Georgescu a menționat că 

speră că anul următor, după principiul bine știut, doamna ministru Natalia-

Elena Intotero să îți propună mai mult și să reușească mai mult. 

  În același timp, domnia sa a dorit să sublinieze faptul că, ori de 

câte ori reprezentanții MpRP sunt prezenți la noi în Comisie și au fost prezenți 

la noi în Comisie ori de câte ori a fost nevoie, să se încerce să se taxeze toate 

acele tendințe și luări de cuvânt care nu sunt aproape de realitate, care pur și 

simplu sunt exagerări. 
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  De asemenea, domnul deputat Nicolae Georgescu precizat că a 

văzut că se pune aici problema românilor plecați în străinătate, de natura să 

ajungă UAT-urile (Unități Teritoriale Administrative), practic, dar să s-ar 

putea, să lucreze 90%  și 10% pentru cetățenii rămași. 

  Domnia sa a mai precizat că până la urmă UAT-urile au ca scop să 

deservească comunitatea, așa cum și în străinătate UAT-urile respective 

deservesc comunitatea respectivă. 

  Legat de faptul că unii românii aleg să plece într-o zonă, iar alții în 

altă zonă, domnul deputat Nicolae Georgescu a precizat că până la urmă este 

un risc asumat, fiind probleme pe care le întâmpini acolo, atitudini și politici 

de stat. 

  Domnia sa spunea, adresându-se doamnei ministru Natalia Elena 

Intotero că sunt țări care nu recunosc ideea de migrant. Vi acolo și îți 

însușești cultura și absolut tot  ceea ce înseamnă forma comunității respective 

și ai două variante, fie subscrii la ea, fie pleci acasă. 

  De asemenea, domnul deputat Nicolae Georgescu a precizat că 

sunt comunități  unde  într-adevăr putem face mai mult, putem ajuta mai 

mult, însă, în opinia domniei sale, consideră că, chiar dacă ministerul se 

numește pentru românii de pretutindeni, scopul nedeclarat în hârtie al 

ministerului nu este acela de a crea multe facilități pentru românii plecați, ci 

de a crea facilitate pentru români să se întoarcă. 

  Punctul de vede al domnului deputat Nicolae Georgescu, este că 

scopul pe termen lung este acela de a-i face să se întoarcă acasă. 

  Totodată, domnia sa a mai precizat că din punctul de vedere al 

domniei sale, în nici un stat din UE nu există o deschidere mai mare decât cea 

a statului român pentru reintegrarea românilor plecați în străinătate. 

  Domnul deputat Nicolae Georgescu a adus în atenție că sunt copii 

care vin și au fost în școli din afară și sunt plasați practic în clasa în care 

dorește părintele.  

  De asemenea, domnia sa a precizat că este o procedură cei drept 

mai complicată care presupune anumite lucruri, dar până vine răspunsul și 

niciodată nu se întâmplă ca diferența și decalajul să fie mai mult de o clasă. 
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  Legat de ceea ce s-a spus, că românii nu își găsesc de lucru și 

pleacă în diverse meserii, domnul deputat Nicolae Georgescu consideră că 

este bine să fim echilibrați, să nu avem această tentație care este, de a trece 

dintr-o extremă la alta, precum și să nu considerăm că dintr-o dată, trebui să 

trecem pe locul doi, ceea ce înseamnă românii de aici și toată atenția statului 

român să se ducă către comunitățile de acolo. 

  Totodată, domnia sa a repetat și crede că este de acord că scopul 

Comisiei, al Ministerului înființat, este acela de a-i face pe români să se 

întoarcă acasă, menționând în același timp că nu își amintește ca un alt 

Guvern să fi făcut atât de multe lucruri. 

  De asemenea, domnul deputat Nicolae Georgescu crede că în 

viitor, Guvernul va lua fiecare categorie socială în parte, sperând că într-un 

timp nu foarte îndepărtat, românii să vină acasă, să nu mai fim nevoiți să ne 

ducem noi acolo, să le explicăm cum este cu codul deontologic al ziariștilor 

din străinătate, cu te mir ce burse în străinătate, subliniind încă o dată că 

scopul nostru este să-i facem pe românii să se întoarcă acasă. 

  Domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a menționat că 

apreciază prezența doamnei ministru la ședința Comisiei. 

  Ceea a ce a precizat domnia sa a fost că, o să se raporteze la un 

element de referință și anume, la audierea doamnei ministru în cadrul 

comisiilor reunite și angajamentelor luate atunci. 

  Totodată, domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a 

menționat că apreciază că doamna ministru Natalia-Elena Intotero a făcut 

public calendarul acelor activități, de informare a românilor din țară, dar și din 

străinătate, trimițând invitații către fiecare membru al Comisiei, dorind ca 

doamna ministru Natalia-Elena Intotero să facă acest lucru în continuare. 

  Ca o dorință, ca o ambiție a domniei sale, domnul vicepreședinte 

Nicolae Daniel Popescu și-ar dori ca în următorul an, să se lucreze un pic mai 

aproape cu MpRP, prin intermediul subsecretarilor de stat, secretari de stat, 

care după cum a înțeles domnia sa au fost înlocuiți. 

  De asemenea, domnia sa a propus să se lucreze mai aproape în 

privința proiectelor de lege care vor veni la Comisie. 
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  După cum a menționat domnul vicepreședinte Nicolae Daniel 

Popescu, avem o responsabilitate importantă anul viitor și anume preluarea 

președinției Consiliului UE, vor fi foarte multe lucruri care vor veni atât pe 

parte de politică externă, cât și la Comisia pentru comunitățile de români din 

afara granițelor țării, considerând că trebuie să fim pregătiți nu doar cu partea 

de discurs cât și cu partea de angajamente concrete. 

  Totodată, domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a 

precizat că anul viitor, ar aprecia ca atunci când sunt probleme cu diverse 

proiecte de lege, să nu așteptăm până la sfârșitul anului și să constatăm că, 

nu se mai poate face nimic, și să le discutăm, să vedem ce putem face           

într-un timp scurt, pentru ca la finalul anului să avem și noi altceva pe 

agendă, chiar acele deplasări împreună cu MpRP, despre care spunea și 

domnul vicepreședinte Ioan Sorin Roman. 

  Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a precizat că scopul 

întrebărilor ridicate de domnia sa este de a găsii și soluții. 

  Referitor la UAT-uri, domnul deputat Doru Petrișor Coliu  a 

precizat că, atunci când vorbim de UAT-uri românii din diaspora plătesc taxe 

și impozite, românii au proprietăți, banii de la MpRP fiind pentru activități 

culturale, nu pentru acei bani care ar trebui să se reîntoarcă de la un Guvern 

către cei care plătesc taxe și impozite. 

  Totodată, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a adus în atenție 

că,  românii din diasporă nu beneficiază de niciun leu din banii care ar trebui 

să revină de la stat, din taxele și impozitele pe care le plătesc; plătitorii de 

taxe care sunt foarte mulți. 

   O altă problemă adusă în discuție de domnia sa a fost că multor 

familii de români le este frică să-și readucă copiii în România, în cazul în care 

foarte multe femei sau foarte mulți bărbați au divorțat, nu în acte 

(separându-se). 

  După cum a menționat domnul deputat Doru-Petrișor Coliu, în 

diasporă s-au separat și și-au întemeiat o familie cu alt partener, indiferent că 

este român sau străin și au mai făcut un copil sau doi copii. 

  Au certificatele de naștere ale acelor copiii cu tații respectivi în 

țara respectivă, însă, în momentul când vin în România nu pot să-și mai 
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scoată copilul în afară pentru că statul român îl recunoaște drept tată pe cel 

căsătorit, subliniind în același timp că mulți nu se reîntorc și din această 

problemă. 

  În acest context, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a menționat 

că poate ar trebui să se dezvolte acest subiect împreună, informând în același 

timp că a vorbit și cu reprezentanți ai Ministerului de Justiție să vadă ce se 

poate modifica în legislație, problemele fiind mult mai grave. 

  Cu privire la centrele comunitare, domnul deputat Matei-Adrian 

Dobrovie dorea să știe dacă s-au mai înființat. 

  Doamna ministru Natalia-Elena Intotero a precizat că cel de la 

Slatina- Solotniko a reușit să-l înființeze anul acesta prin modificarea Legii 

321/2006, prin sprijinul membrilor Comisiei, fiind în analiză pentru 

deschiderea unui centru de informare în Albania. 

  De asemenea, domnia sa a mai adus în atenție faptul că sunt în 

discuții avansate cu misiunea diplomatică  și cu MAE, iar personal și-ar dori 

foarte mult deschiderea unui centru de informare în Serbia, în Ungaria, să 

vadă, să aibă o discuție și o vizită cu reprezentanții misiunii și ai consulatului. 

  Cu privire la info-chioșcuri, domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie 

dorea să cunoască dacă există în momentul de față, sau avem acele info 

point-uri (adresa de email) 

  Referitori la info-point-uri, doamna ministru Natalia-Elena Intotero 

a adus în atenție că sunt cele care sunt la MAE și ceea ce au în format 

electronic. 

  În ceea ce privește info-chioșcurile, domnia sa a precizat că 

acestea implică ca o persoană să stea acolo în permanență și trebuie bani, 

românii muncind de luni până sâmbăta, marea majoritate luând informații din 

mediul on-line. 

  Cu privire la info-point-uri și având în vedere că este rezident în 

Marea Britanie și cunoaște mentalitatea și cum funcționează, dar și cum se 

fac pregătirile pe acest proces, domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu 

a menționat că înainte de a se aventura în cheltuirea unor bani publici pentru 

organizarea sau înființarea unor info chioșcuri, care bănuiește că ar avea o 

componență mai mult electronică sau on-line, a spus să se aștepte puțin 
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deoarece consideră că, acele info chioșcuri vor fi instalate de către autoritățile 

din Marea Britanie și vor avea deja în componența softului mai multe limbi: 

poloneză, germană, română, ungară etc. 

  După cum a precizat domnia sa, ar trebui să se aștepte o 

perioadă de timp pentru că ar fi o risipă de bani dacă ne-am aventura să le 

ducem  acolo, până la urmă este vorba de Marea Britanie, de un alt stat și 

crede că pentru orice astfel de demers este nevoie de o bună legătură cu 

autoritățile din Marea Britanie, și  s-ar putea ca de noi să fie nevoie doar să 

contribuim cu o parte din traducere în limba engleză a unor informații care 

sunt deja stabilite de către cei de acolo. 

  În acest context, doamna ministru Natalia-Elena Intotero  a fost 

de acord cu opina exprimată de către domnul vicepreședinte Nicolae Daniel 

Popescu, menționând că acesta a fost și motivul pentru care MpRP așteaptă 

să vadă ce se întâmplă și chiar ce încearcă să realizeze și pe parte de info-

pointuri on line. 

   Totodată, domnia sa a precizat că o să încerce să facă fără 

cheltuieli substanțiale financiare, prin activitate de voluntariat, așa cum au 

mai făcut și în alte proiecte. 

  Domnul președinte Constantin Codreanu a mulțumit doamnei 

ministru Natalia-Elena Intotero, menționând că este un exemplu pentru 

ceilalți colegi din arcul executiv în relația cu Parlamentul, având și un exemplu 

negativ pe care nu-l va uita niciodată, doamna Liliana Țuroiu, președintele 

Institutului Cultural Român, care efectiv a avut o atitudine deloc prietenoasă 

față de instituția Parlamentului. 

  Totodată, domnul președinte Constantin Codreanu a menționat că 

s-a simțit un suflu nou la minister după schimbarea care a avut loc odată cu 

venirea doamnei ministru Natalia-Elena Intotero, bucurându-se să constate că 

o parte din proiectele pe care le avea înainte să existe acest minister au 

devenit realitate, inclusiv acel eveniment frumos cu Gala, inclusiv acea 

informare a comunităților on-line prin acea revistă pe care MpRP o face. 

  Bucuria domnului președinte Constantin Codreanu a fost și că au 

ajuns în echipa MpRP oameni care o ajută pe doamna ministru Natalia-Elena 

Intotero,  în acest sens domnia sa a dat ca exemplu pe domnul Tiberiu Eugen 
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Popescu  care îl aveau anterior ca reprezentant al societății civile, iar acum îl 

vede alături de doamna ministru Natalia-Elena Intotero. 

  Schimbarea în cadrul MpRP a unui basarabean cu un alt 

basarabean a fost o altă bucurie a domnului președinte Constantin Codreanu, 

Fdupă cum a menționat domnia sa,  acea schimbare este un lucru binevenit, 

o discriminare pozitivă din partea ministerului. 

  Ce și-ar dori domnul președinte Constantin Codreanu pentru anul 

viitor este să avem vești bune la sfârșitul discuțiilor pe legea bugetului de stat 

și și-ar dori ca având acest buget, MpRP să extindă bursele și pentru alte 

state în care există comunități semnificative de români. 

  Totodată domnia sa s-a mai bucurat de faptul că a putut evita 

acea comasare despre care vorbeau unii, o comasare a MpRP cu MAE și 

transformarea sau regresul pentru minister, de la un minister plin la unul 

delegat, sau chiar spre un departament așa cum exista înainte. 

  Pentru anul 2019, domnul președinte Constantin Codreanu speră 

să devină realitate acea idee cu trainingurile în comunitate, pe elaborarea 

unor proiecte, bineînțeles spațiul informațional comun România-Republica 

Moldova, trebuie să devină realitate și este de acord cu perioada pe care 

doamna ministru Natalia-Elena Intotero a anunț-o 

  Iarăși un lucru binevenit pe care domnia sa îl sprijină este ca idee 

acele 2 sesiuni de finanțare pe an, nu renunță la ideea de a avea un Muzeu 

fizic al românilor de pretutindeni, rețelele profesionale care există la nivel de 

medici ar putea fi extinse spre alte domenii și alte lucruri ce trebuiesc 

discutate.Fr 

  Despre mass-media, un lucru important cum menționa de altfel  

domnul președinte Constantin Codreanu trebuie văzut cum se pot evita orice 

fel de atacuri defăimătoare la adresa României, bineînțeles fără a interveni în 

politica editorială. 

  Doamna ministru Natalia-Elena Intotero a precizat că activitatea 

MpRP se datorează unei munci în echipă. 

  De asemenea,  domnia sa a menționat că așa cum a spus când a 

solicitat votul de încredere când a preluat mandatul alături de echipă, 
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contează foarte mult munca în echipă pentru interesul românilor de 

pretutindeni. 

  Cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în 

străinătate (PLx 264/2017), reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice 

(MFP), domnul Marius Dorobanți a precizat  că proiectul de lege este atributul 

MpRP,  Ministerului Finanțelor Publice (MFP) neavând obiecție.  

  În ceea ce privește proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare 

româneşti în străinătate (PLx 264/2017), domnul Marius Dorobanțu a precizat 

că acesta nu este bugetat, dar se poate bugeta la rectificarea bugetară. 

  Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării cu dezbaterea asupra Propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (Plx 

713/2018). 

  Propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii 272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, intervențiile legislative vizând, potrivit 

expunerii de motive, “ca unui singur părinte să i se deconteze cheltuielile unui 

transport dus-întors în țară, trimestrial, pentru a-și vedea copilul/copii, dar nu 

mai mult de jumătate din salariul de bază minim brut pe țară garantat în 

plată din acel an. 

  În acest context, doamna deputat Claudia Gilia a adus în atenție 

cheltuielile financiare pe care le implică această inițiativă legislativă a 

doamnei senator Eleonora-Carmen Hărău, potrivit căreia “ca unui singur 

părinte să i se deconteze cheltuielile unui transport dus-întors în țară, 

trimestrial, pentru a-și vedea copilul/copii, dar nu mai mult de jumătate din 

salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată din acel an. 

  Domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a precizat că a citit 

propunerea legislativă și nu îi este foarte clar cum demonstrează doamna 

senator Eleonora-Carmen Hărău că vii o dată pe an în țară să îi vizitezi. 

  Domnul deputat Nicolae Georgescu a precizat că intră UAT-urile 

de care spunea și se face o anchetă socială. 



26/27 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

  Domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a adus în atenție 

că statul român  ar cheltui foarte mulți bani pentru a pune în aplicare această 

inițiativă legislativă. 

  Totodată, domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a spus că din 

păcate ideea este frumoasă și generoasă, problema fiind însă că nu se spune 

exact cum se face decontul acela și sunt niște implicații financiare care sunt 

destul de mari. 

  Domnul deputat Costel Lupașcu a dus în atenție faptul că această 

inițiativă legislativă a intrat în dezbatere și la Comisia pentru sănătate, 

membrii Comisiei de sănătate dând un aviz negativ. 

  Același aviz negativ a fost primit și de la Comisia juridică, de 

disciplină și imunități, ai căror membrii au dat un aviz negativ. 

                În urma examinării Propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, 

deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

negativă a iniţiativei legislative. 

Următorul punct al ordinii de zi l-a constituit supunerea la vot a 

deciziei  Grupului Parlamentar al Uniunii Salvați România (USR), de numire a 

domnului deputat Dumitru Lupescu, membru al Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării, în funcţia de secretar al Comisiei, în locul 

domnului deputat Nicolae-Daniel Popescu numit vicepreședinte al Comisiei, 

conform art.46 alin. (5) şi (6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

     În urma supunerii la vot, membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării au hotărât, cu unanimitate de voturi, numirea 

domnului Dumitru Lupescu în funcţia de secretar al Comisiei. 

       Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor 

țării a continuat cu stabilirea calendarului deplasărilor Comisiei pe anul 2019 

       În vederea monitorizării şi gestionării eficiente a problematicii 

românilor de pretutindeni, a consolidării relaţiilor de cooperare pe linie 

parlamentară, precum și a menținerii unei strânse legături cu membri ai 

comunităților de români din afara granițelor, membrii Comisiei au considerat 

oportună efectuarea unor  vizite de lucru  în anul 2019, în contextul 

problemelor cu care se confruntă comunitățile de români în anumite zone. 
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Joi, 13 decembrie 2018 

Studiu individual. 

 

PREȘEDINTE, 

           Constantin CODREANU 

 

 

 

 
SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Dumitru LUPESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Consilier parlamentar, 
                                                                                       Mona-Valentina ALESANDRU 


