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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de  

13, 14 şi 15 iunie 2017 

  

    La lucrările comisiei din zilele de 13 iunie 2017 au participat 

12 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), Costel Lupaşcu 

(PSD), Radu-Adrian Pau (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL), Daniel 

Popescu (USR), Vasile Alin Văcaru (PSD) şi Alexandru Mihai Voicu 

(PNL).  

 

 Au absentat:  

   Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE) şi Angelica Fădor (PNL).  
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Au participat în calitate de invitaţi din partea Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni, domnul secretar de stat Ovidiu Cristian Iane, 

iar din partea Consiliului Românilor de Pretutindeni domnii Cornel 

Radu Loghin - vicepreședinte, Bojko Stankovic - vicepreședinte, Mirel 

Prisecaru şi doamna Niculiţa Ghiţă - membri. 

 

 

Marţi, 13 iunie 2017  

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 13 iunie 2017, fiind condusă de 

către domnul deputat Constantin Codreanu, preşedinte al Comisiei. 

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

continuat cu dezbaterea cu privire la Metodologia privind organizarea 

Congresului Românilor de Pretutindeni, în vederea definitivării acesteia 

astfel încât forma finală să îi avantajeze pe românii din afara graniţelor 

ţării. 

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Constantin Codreanu 

a adus în atenţia reprezentanţilor Consiliului Românilor de Pretutindeni 

faptul că, nici până în prezent, nu există un raport de activitate al 

Consiliului Românilor de Pretutindeni. 

În opinia sa, acest raport este necesar pentru a avea o 

perspectivă asupra activităţii reprezentanţilor Consiliului, pentru a 

avea acces la informaţii despre comunităţile de români, pentru a 

comunica celor care au ales actualii reprezentanţi ce s-a făcut după 

alegeri, precum şi ce urmează să se realizeze. 

De asemenea, domnul deputat Constantin Codreanu a precizat 

că acest raport reprezintă un punct de plecare pentru întocmirea 

următoarei Metodologii. 

Domnul Cornel Radu-Longhin, vicepreşedinte al Consiliului 

Românilor de Pretutindeni, a precizat că în scurt timp va fi trimis un 

raport Comisiei. Acest raport va fi realizat în urma comunicărilor şi 

rapoartelor trimise între reprezentanţii Consiliului si comunităţile de 

români din afară.  

 



 

În acest context, doamna Niculiţa Ghiţă, membru al Consiliului 

Românilor de Pretutindeni, a adus în atenţia membrilor Comisiei faptul 

că, în afară, nu este cunoscută existenţa acestui Consiliu deşi este o 

structura legitimă. 

Referitor la organizarea primei ediţii a Congresului Românilor de 

Pretutindeni, domnul deputat Constantin Codreanu a dus în atenţie, ca 

exemplu negativ, precedentul Congres care a lăsat un gust amar 

tuturor. Inclusiv celor din Republica Moldova, atunci când s-a constatat 

cine este persoana care a reprezentat Republica Moldova la acel 

eveniment. 

În acest context, domnul secretar de stat Ovidiu Cristian Iane a 

precizat că, anul trecut la prima ediţie, au fost puse multe piedici. 

Propunerea domnului secretar de stat Ovidiu Cristian Iane a fost 

ca, împreună cu reprezentanţii Consiliului Românilor de Pretutindeni, 

să se elaboreze o Metodologie, pe care comisiile reunite de la Camera 

Deputaţilor şi Senat să o adopte. 

În ceea a ce priveşte Metodologia Congresului Românilor de 

Pretutindeni, în opinia sa, subiectul care poate crea probleme ar fi cel 

legat de legitimitatea reprezentării unui delegat la Congres. 

Domnul secretar de stat Ovidiu Cristian Iane a mai adus în 

atenţie faptul că, în luna februarie a acestui an, a avut loc la Ministerul 

pentru Românii de Pretutindeni o primă întrevedere a Consiliului 

Românilor de Pretutindeni. Ministerul a oferit Consiliului atât o sală 

pentru desfăşurarea şedinţei cât şi protocol. 

În acest context, acesta a precizat că, în prima zi, au participat 

24 de membri ai acestui Consiliu, din totalul de 35, doi dintre acestia 

demisionând, respectiv doamna Laura Daniela Hant, membru, şi 

domnul Savic Aleksandar, secretar al Consiliului. Actualmente, 

Consiliul Românilor de Pretutindeni este format din 33 de membri. 

De asemenea, domnul secretar de stat Ovidiu Cristian Iane a 

adus în atenţia membrilor Comisiei faptul că, în prima zi, domnul 

Tommy Tomescu, nu a participat la şedinţa Consiliului.  

În a doua zi, domnul Tommy Tomescu a venit, încercând să 

boicoteze adunarea, cu tot felul de informări şi acuze la adresa 

Consiliului. 



 

După cum a precizat domnul secretar de stat Ovidiu Cristian 

Iane, din raportul pe care Consiliul Românilor de Pretutindeni l-a făcut, 

la sfârşitul şedinţei a fost tranşată şi problema disciplinei. 

 Actualmente, domnul Tommy Tomescu este suspendat din 

funcţia de Prim-vice Preşedinte al Consiliului Românilor de 

Pretutindeni, rămânând consilier, în afara Consiliului de conducere. 

În opinia secretarului de stat, Consiliul Românilor de Pretutindeni 

este singurul în măsură să îşi soluţioneze problemele. În ceea a ce 

priveşte legitimitatea Consiliului Românilor de Pretutindeni, acesta a 

precizat că, acest Consiliu este legal.  

Referitor la faptul că, în afara graniţelor ţării, nu este cunoscută 

existenţa acestui Consiliu, domnul secretar de stat Ovidiu Cristian Iane 

a precizat că, Birourile Permanente Reunite sunt responsabile să 

comunice hotărârea de înfiinţare a acestuia Ministerului Afacerilor 

Externe, iar Ministerul Afacerilor Externe trebuie să comunice mai 

departe misiunilor diplomatice. 

În ceea ce priveşte trimiterea unui raport de activitate al 

Consiliului, domnul secretar de stat Ovidiu Cristian Iane a adus în 

atenţie Legea nr.299/2007, prin care se precizează că, conform art.9, 

alin.(4), Consiliul Românilor de Pretutindeni furnizează informaţii, 

analize şi propuneri Parlamentului României, D.R.R.P. din cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe, precum şi celorlalte instituţii 

guvernamentale competente, cu care colaborează pentru promovarea 

de iniţiative legislative referitoare la românii de pretutindeni, respectiv 

la realizarea şi aplicarea programelor destinate comunităţilor 

româneşti. 

Solicitări ale raportului de activitate au venit şi din partea 

domnilor deputaţi Matei Adrian Dobrovie – vicepreşedinte, Doru 

Petrişor Coliu şi Adrian Pau, membrii ai Comisiei, menţionându-se în 

acelaşi timp şi scopul solicitării.  

Discuţiile purtate în cadrul întrevederilor au făcut referire la 

mandate şi alocări de fonduri spre obţinerea unor rezultate concrete în 

urma organizării Congresului. 

 

 



 

 

Domnul preşedinte Constantin Codreanu a precizat de asemenea 

că în momentul de faţă există o formă cvasifinală a Metodologiei pe 

care şi-o doreşte să o discute și cu omologii de la Senat, propunând în 

acelaşi timp organizarea unei şedinţe reunite săptămâna viitoare. 

De asemenea, acesta a subliniat că tot ceea ce se face trebuie 

să rezulte într-un sprijin sincer, constant și consecvent pentru românii 

noștri din afara României.  

În concluziile discuţiilor s-a hotărât ca forma finală a 

Metodologiei convenită în cadrul comisiilor reunite să fie făcută 

publică, astfel încât să existe dezbateri și eventuale modificări ale 

acesteia după sugestiile, comentariile și observaţiile primite iar 

organizarea Congresului să fie realizată în ultima duminică a lunii 

septembrie. 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

va continua monitorizarea problematicii românilor de pretutindeni cu 

sprijinul instituţiilor de resort. 

 

Miercuri, 14 iunie şi Joi, 15 iunie 2017. 

 

Studiu individual. 

 

         PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

                                    SECRETAR, 

                                                             Sebastian Valentin RADU 

 

 

 

     Expert parlamentar, 

    Mona-Valentina ALESANDRU 

 

 


