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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

  
 

  

 

SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei din ziua zilele de 27, 28 februarie și 1 martie 2018 

 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 27, 28 februarie și 1 martie 2018 

 

 

La lucrările din ziua de 27 februarie 2018  au participat 13 deputaţi, membri 

ai Comisiei, din totalul de 16 și 2 înlocuitori: 

 

 

Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie (USR) – 

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

(PSD) – vicepreşedinte, Zainea Cornel (USR) (l-a inlocuit pe Nicolae Daniel 

Popescu (USR) – secretar), Gherman Dumitru (PSD) (l-a inlocuit pe Nicolaie 

Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar), Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE), 

Doru Petrişor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu (PSD), 

Claudia Gilia (PSD), Costel Lupaşcu (PSD), Vasile Alin Văcaru (neafiliat), 

Cristian Buican (PNL) și Alexandru Mihai Voicu (PNL). 

 

Au absentat: 

 

Marilen-Gabriel Pirtea (PNL), Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar, 

Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar 

 

La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni domnii secretari de stat Veaceslav 

mona.alesandru
CD
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Șaramet și Ovidiu Iane, doamna Raluca Stoica, responsabil pentru relația cu 

parlamentul și doamna Irina Zamfir, consilier relații. 

 

Marți,  27 februarie 2018 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 27 februarie 2018, fiind prezidată de către 

domnul deputat Constantin Codreanu. 

După aprobarea cu unanimitate a unicului punct de pe ordinea de zi, 

respectiv Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 

(PLx350/2017), inițiator Guvernul României, Comisia pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării și Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

sesizate în fond, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării au stabilit începerea procedurii de vot aspura amendamentelor 

discutate în ședințele trecute.  

Astfel, domnul președinte a dorit să fie supus la vot art. 11 alin. (1), (2) și 

(3), alineate dezbătute în ședințele trecute, însă neaprobate din lipsă de 

cvorum. Astfel, în ceea ce privește art. 11 alin. (1) înființarea Muzeului 

Românilor de Pretutindeni, s-a hotărât, prin majoritate de voturi, ca 

amendamentul să fie admis, forma finală fiind Se înfiinţează Muzeul 

Românilor de Pretutindeni în cadrul Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru 

românii de pretutindeni. 

Referitor la alin. (2), alocarea unui spațiu corespunzator pentru Muzeul 

Românilor de Pretutindeni, s-a hotărât, prin majoritate de voturi, ca 

amendamentul să fie admis, forma finală fiind Sediul muzeului va fi în 

municipiul Bucureşti iar Guvernul va aloca un spaţiu corespunzator în acest 

sens. 

În ceea ce privește alin. (3) domnul președinte a transmis că dorește să își 

retragă amendamnetul astfel încât să existe o consecvență cu alin. (2), iar 

forma finală să rămână Organizarea şi funcţionarea Muzeului vor fi stabilite 

prin Hotărâre de Guvern. 



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

e-mail: cromanii@cdep.ro 
3/5

Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării au 

continuat dezbaterile asupra amendamentelor depuse la art. 12 de către 

domnul deputat Nicolae Daniel Popescu, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu 

și de către domnul deputat Constantin Codreanu. Domnul secretar de stat 

Ovidiu Cristian Iane a transmis că până la momentul acestei ședințe nu a fost 

în posesia modificărilor aduse art. 12 și a solicitat membrilor Comisiei să 

amâne dezbaterea și votul asupra art. 12 până la ședința viitoare, astfel încât 

să aibă timp și reprezentanții Ministerului pentru Românii de Pretuntindeni să 

parcurgă amendametele. 

Domnul președinte a hotărât, cu acordul colegilor care au adus modificări, ca 

toate amendamentele depuse la art. 12 să fie scoase într-un document 

separat și să fie discutate într-o ședință viitoare.  

În continuarea dezbaterilor, s-a trecut la art. 13, alin. (2), lit. b), în vederea 

acordării unui vot asupra amendamentului depus de către doamna deputat 

Carmen Ileana Mihalcescu. În urma dezbaterilor dintre Minister și membrii 

Comisiei s-a hotărât, prin vot în unanimitate, ca forma finală a lit. b) să fie 

Perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba română/în limba română 

în comunităţile româneşti din afara granițelor țării în cooperare cu Ministerul 

Educaţiei Naţionale. 

Referitor la art. 13, alin. (2), lit. f), după dezbaterile asupra amendamentului 

depus, domnul deputat Matei Adrian DOBROVIE a hotărât că dorește să 

renunțe la modificarea propusă. Continuând discuțiile pe amendamentele 

depuse la art. 13, respectiv completările aduse la lit. i) de către doamna 

deputat Carmen Ileana Mihalcescu, reprezentanții Ministerului pentru Românii 

de Pretutindeni au transmis că nu au nimic împotriva acestui amendament. 

Astfel, în urma votului în unanimitate a membrilor Comisiei, s-a aprobat 

completarea lit. i) prin Acordarea de burse de studii, pe domeniile legate de 

spcificul activitatii sale si de premii pentru cei care constribuie la mentinerea 

si promovarea identitatii românești. 

Referitor la art. 13, alin. (2), în urma votului în unanimitate a membrilor 

Comisiei, s-a aprobat completarea adusă de către domnul președinte 
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Constantin Codreanu la lit. i) prin În cadrul Institutului funcţionează o 

componentă distinctă de educaţie şi cercetare în domenii diverse legate de 

problematica românilor de pretutindeni. 

Amendamentul depus de către doamna deputat Carmen Ileana Mihalcescu la 

art. 13, alin. (3) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit Art. 5 al 

Capitolului VI - Sporuri, premii şi alte drepturi din cadrul Anexei nr. IV - 

Familia ocupaţională de funcţii bugetare „diplomaţie”, Ministerul Afacerilor 

Externe, din Legea nr. 153/2017, pe functii de execuție specifice acestuia, 

precum și cei care execută funcții de conducere, a fost respins de către 

membrii Comisiei cu vot în unanimitate. 

Referitor la art. 13, alin. (4) Atribuţiile principale ale Institutului, lit. a) 

asigurarea suportului educaţional, ştiinţific şi cultural pentru păstrarea, 

afirmarea şi promovarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a 

românilor de pretutindeni depus de către domnul președinte Constantin 

Codreanu, în vederea continuării dezbaterilor și a exprimării votului s-a 

hotărât, unanim, invitarea în cadrul ședinței viitoare a domnului Nicolae 

Brînzea, director general al Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii 

de pretutindeni. 

Amendamentul depus de către domnul președinte Constantin Codreanu la art. 

14, alin. (1), a fost aprobat în unanimitate devenind astfel Prezentul act 

normativ nu aduce atingere competenţelor, atribuțiilor sau drepturilor altor 

autorități sau instituții publice românești precum Ministerul Educaţiei 

Naţionale sau Institutul Cultural Român, în ceea ce priveşte orice formă de 

sprijin material pe care acestea îl pot acorda românilor de pretutindeni. 

Referitor la amendamentul depus la art, 14, alin. (2), reprezentanții 

Ministerului pentru Românii de Pretuntindeni au propus, de asemnea, ca acest 

amendament să fie dezbătut în ședința în care va fi invitat și Ministerul 

Educației Naționale. Membrii Comisiei au acceptat propunerea Ministerului și 

au aprobat amânarea dezbaterilor asupra alin. (2) într-o ședință viitoare.  

Domnul vicepreședinte Matei Adrian DOBROVIE a propus eliminarea art. 141 

întrucât nu consideră că propunerea Senatului, de înființare a încă unui 
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organism, respectiv Agenţia pentru Cercetare, Strategie şi Sprijin pentru 

Diaspora, denumită în continuare Agenţia, este fezabilă din punct de vedere 

al raporului calitate-costuri. Reprezentanții au solicitat amânarea discuției 

asupra atribuțiilor acestei Agenții întrucât nu cunosc toate detaliile 

organizatorice.  

Membrii Comisiei au decis continuarea dezbaterii și exprimarea votului asupra 

amendamentelor amânate într-o ședință viitoare, în care vor fi invitați 

reprezentanți ai Ministerului educației Naționale și ai Institutului „Eudoxiu 

Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni.  

 

Miercuri,  28 februarie, și joi, 1 martie 2018, 

 

STUDIU INDIVIDUAL 

 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

 

 

SECRETAR,  

Sebastian Valentin 

RADU 

 

  

 

 

 

 

 


