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PROCES-VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 21, 22 şi
23 noiembrie 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 21, 22 şi
23 noiembrie 2017

La lucrările comisiei din ziua de 21 noiembrie 2017 au participat 13
deputaţi din totalul de 15 membri:
Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie
(USR) – vicepreşedinte, Sorin Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae
Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar,
Nicolaie Sebastian Valentin Radu – secretar, Doru Petrişor Coliu (PMP),
Angelica Fădor (PNL), Claudia Gilia (PSD), Nicolae Georgescu (PSD), Costel
Lupaşcu (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL)

şi Vasile Alin Văcaru

(neafiliat).
Au absentat:
Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE) şi Alexandru Mihai Voicu (PNL).

La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, domnul Ovidiu-Cristian Iane –
secretar de stat şi doamnele Ana Maria Bud – consilier jurdic, Irina Zamfir –
consilier juridic şi Alina Belu – director cabinet, precum şi domnii Vlad
Cubreacov – secretar general al Federaţiei Organizaţiilor Româneşti din
Centrul şi Sud-Estul Europei, Eugen Popescu – Preşedinte Executiv al
Fundaţiei Naţionale pentru Românii de Pretutindeni şi Laurenţiu Plăeşu –
reprezentant al Federaţiei pentru Românii de Pretutindeni.

Marţi, 21 noiembrie 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a
desfăşurat lucrările în ziua de 21 noiembrie 2017, fiind condusă de
domnul preşedinte Constantin Codreanu.
Primul punct al ordinii de zi l-a constituit dezbaterea asupra
Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.299/2017
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (PLx350/2017).
Proiectul de lege 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.
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, expunerea de motive,
precum şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu observaţii şi propuneri.
În acest context, pentru a se da o claritate proiectului de lege, unii
membri ai Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor,
precum şi reprezentanţii unor organizaţii şi fundaţii au venit cu propuneri de
modificare şi completare a Legii nr.299/2017 privind sprijinul acordat
românilor de pretutindeni.
O parte din amendamentele propuse au vizat clarificarea categoriilor
românilor de pretutindeni, drepturile românilor de pretutindeni de a studia
în România la toate nivelurile şi formele de învăţământ, de a solicita şi de a
obţine burse de studiu în România sau în ţara de reşedinţă, sprijinirea

programelor de studiu în limba română la toate nivelurile şi formele de
învăţământ, în statele în care există comunităţi de români.
Alte amendamente au vizat susţinerea sportivilor care concurează în
numele României la competiţiile sportive internaţionale, precum şi primirea
de distincţii pentru promovarea valorilor culturale, spirituale, sportive şi
ştiinţifice româneşti.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât continuarea
discuţiilor în şedinţa următoare.

Miercuri, 22 noiembrie 2017 şi Joi, 23 noiembrie 2017
Studiu individual.
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