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     SINTEZA 

        lucrărilor Comisiei din ziua de 3 iulie 2018 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

        şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 3 iulie 2018 

 

      La lucrările Comisiei din ziua de 3 iulie 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) și Marilen-Gabriel Pirtea (PNL). 

  

          Au absentat:  

   Adrian Matei Dobrovie (USR) – vicepreşedinte, Nicolae Daniel 

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

Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE), Cristian Buican (PNL) și Alexandru-Mihai 

Voicu (PNL).  

 

   Înlocuiri: 

   Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie (USR) a fost înlocuit de 

domnul deputat Bogdan-Ionel Rodeanu (USR), iar domnul deputat Nicolae 

Daniel Popescu (USR) a fost înlocuit de domnul deputat Dumitru Lupescu 

(USR). 
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           La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați  

reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice, iar din partea Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni au participat domnul Victor Ionescu -  

subsecretar de stat și doamna Raluca Stoica – responsabil relația cu 

parlamentul. 

 

Marți , 03 iulie  2018 

            Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării     

și Comisia pentru buget finanțe și bănci şi-au desfăşurat lucrările în ședință 

comună, în ziua de 03 iulie 2018, fiind condusă de domnul deputat Marius-

Constantin Budăi, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.  

         După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, ședința Comisiilor 

reunite a continuat cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni (PLx350/2017). 

               Proiectul de legea are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de 

pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 

îmbunătăţirii actualei reglementări. 

             O parte din amendamentele membrilor Comisiilor reunite au făcut 

referire la drepturile persoanelor care îşi asumă în mod liber identitatea 

culturală română, la modul de aplicare al prevederilor legii, studierea în limba 

română în România, în străinătate şi în ţările de reşedinţă, la toate nivelurile 

şi formele de învăţământ; la stabilirea numărului burselor de studiu, a 

modalității de acordare ale acestora în România, în străinătate și în țările de 

reședință, la orice nivel şi formă de învăţământ, în vederea aprofundării 

cunoştinţelor de limbă română şi pentru afirmarea identităţii culturale, 

ştiinţifice, etnice şi religioase românești, precum și a criteriilor de selecție a 

beneficiarilor burselor. 

                  Alte amendamente au făcut referire la organizarea de spații 

necesare sub formă de biblioteci, săli de lectură, unde materialele de limba 

română să poată fi consultate, la stabilirea modului de organizare și  
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funcţionare al Consiliului Românilor de Pretutindeni, precum și a atribuțiilor 

acestui organism, la rolul și atribuțiile Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni (MRP), precum și definirea Institutului Eudoxiu Hurmuzachi 

pentru românii de pretutindeni, locația și atribuțiile acestei instituții. 

         În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, 

membrii celor două comisii prezenţi la lucrări, au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere raportul 

comun de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

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

amendamente admise și amendamente respinse. 

 

 

PREȘEDINTE, 

         Constantin CODREANU 

 

 

 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Consilier parlamentar, 
                                                                                       Mona-Valentina ALESANDRU 

SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU 


