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Camera Deputaţilor
Comisia pentru comunităţile de români
din afara graniţelor ţării

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 19, 20 şi 22 iunie 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de
19, 20 şi 22 iunie 2017
La lucrările comisiei din zilele de 20 iunie 2017 au participat
13 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), Angelica Fădor
(PNL), 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).

Luni, 19 iunie 2017
Studiu individual
Marţi, 20 iunie 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării
şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 20 iunie 2017, fiind condusă de
către domnul deputat Constantin Codreanu.
În urma supunerii la vot a ordinii de zi, şedinţa Comisiei a
continuat cu dezbaterea asupra Metodologiei privind organizarea
Congresului Românilor de Pretutindeni.
În

deschiderea

şedinţei,

domnul

preşedinte

Constantin

Codreanu, a dat cuvântul domnului vicepreşedinte Matei Dobrovie,
pentru a continua dezbaterea pe articolele metodologiei.
În cadrul dezbaterilor pe articole, membrii Comisiilor reunite, au
discutat asupra perioadei de desfăşurare a Congresului Românilor de
pretutindeni, informarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni şi
a Biroului Executiv al Consiliului Românilor de Pretutindeni cu privire la
Convocarea

Congresului

Românilor

de

Pretutindeni,

componenţa

Secretariatului Tehnic, precum şi asupra numărului participanţilor la
Congres.
Astfel

că,

în

urma

celor

discutate,

deşi

iniţial

s-a

dorit

organizarea evenimentului în luna septembrie, în final s-a hotărât
stabilirea

Congresului

în

ultimul

sfârşit

de

săptămână

al

lunii

octombrie. Această schimbare s-a datorat faptului că septembrie este
prima lună după vacanţa parlamentara şi nu ar fi suficient timp pentru
a fi puse la punct toate aspectele legate de informare, logistică şi
cazare a participanţilor.
Numărul previzionat stabilit de persoane care să participe la
Congresul românilor de pretutindeni în anul 2017 este de 300 cu
posibilitate de suplimentare în cazul în care va fi necesar.

Modalitatea

de

selectare

a

delegaţilor

şi

transmiterea

documentaţiei candidaţilor au fost alte puncte dezbătute în cadrul
şedinţei reunite.
În vederea definitivării acesteia, pentru a avea o forma finală
care să îi avantajeze pe românii din afara graniţelor ţării, membrii
Comisiilor reunite au hotărât continuarea dezbaterilor într-o şedinţă
viitoare.
De asemenea, membrii Comisiilor reunite au hotărât trimiterea
unei adrese Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor pentru ca la
prima rectificare bugetară să se aloce un buget pentru organizarea
Congresului Românilor de pretutindeni, în conformitate cu prevederile
Legii nr.299/2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.

Joi, 22 iunie 2017.
Studiu individual.
PREŞEDINTE,
Constantin CODREANU

SECRETAR,
Sebastian Valentin RADU

Expert parlamentar,
Mona-Valentina ALESANDRU

