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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 14,  

15 şi 16 noiembrie 2017 

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 14 noiembrie 2017 au participat 14 

deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

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

vicepreşedinte, Adrian Matei Dobrovie (USR)  – vicepreşedinte, Nicolae 

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

Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu (PSD) – secretar, Doru Petrişor Coliu 

(PMP), Angelica Fădor (PNL), Claudia Gilia (PSD),  Nicolae Georgescu (PSD), 

Costel Lupaşcu (PSD), Vasile Alin Văcaru (neafiliat), Marilen-Gabriel Pirtea 

(PNL) şi Alexandru Mihai Voicu (PNL). 
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A absentat:  

Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE). 

  

 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, domnul Ovidiu-Cristian Iane, 

secretar de stat și domnul Laurenţiu Plăeșu, Fundaţia pentru Românii de 

Pretutindeni. 

 

Marţi,  14 noiembrie 2017 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 14 noiembrie 2017, fiind condusă de către 

domnul deputat Constantin Codreanu, președinte al Comisiei. 

Primul punct al ordinii de zi l-a constituit Informare privind participarea 

președintelui Comisiei la dezbaterea “Diaspora românească în Uniunea 

Europeană”. În data de 7 noiembrie, domnul președinte Constantin 

Codreanu, președinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării, a participat, la sediul Parlamentului European din Bruxelles, 

la dezbaterea cu tema ”Diaspora românească în Uniunea Europeană”, 

organizată de Asociaţia România-Belgia în parteneriat cu Consiliul Românilor 

de Pretutindeni. 

În intervenţia sa din Parlamentul European, deputatul Constantin 

Codreanu s-a referit la activitatea Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării, la activitatea sa ca președinte al acestei comisii, dar 

mai ales la problematica românilor de pretutindeni. 

 

 



Al doilea punct al ordinii de zi a fost constituit de discuţii ale membrilor 

Comisiei cu privire la PLx350/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea si 

completarea Legii nr.299/2017 privind sprijinul acordat romanilor de 

pretutindeni.  

În acest context, pentru a se da o claritate proiectului de lege, unii 

membri ai Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor au 

venit cu propuneri de amendamente. 

Propunerile de amendamente au vizat drepturile românilor de 

pretutindeni, perioada de organizare a Congresului Românilor de 

Pretutindeni, perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba română/în 

limba română în comunităţile româneşti, acordarea de burse de studii, 

precum şi salarizarea personalului institutului.  

Deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât să reia discuţiile cu privire la 

PLx350/2007 - Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 

nr.299/2017 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni în ședinţa 

următoare. 

          Miercuri, 15 noiembrie 2017  şi Joi, 16 noiembrie 2017 

 

   Studiu individual. 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

    

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Irina TUDORACHE 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 


