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2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor
ţării
şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19, 20 şi 21 septembrie
La lucrările comisiei din ziua de 19 septembrie 2017 au
participat 10 deputaţi din totalul de 15 membri:
Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei
Dobrovie (USR)

– vicepreşedinte, Sorin Ioan Roman (PSD) –

vicepreşedinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Doru
Petrişor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Costel Lupaşcu (PSD),
Nicolae Georgescu (PSD), Daniel Popescu (USR) şi Vasile Alin
Văcaru (neafiliat).
Au absentat:
Sebastian Valentin Nicolae Radu (PSD) – secretar, ŞtefanAlexandru Băişanu (ALDE), Claudia Gilia (PSD),
Pirtea (PNL) şi Alexandru Mihai Voicu (PNL).

Marilen-Gabriel

Marţi, 19 septembrie 2017
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor
ţării şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 19 septembrie 2017, fiind
condusă de către domnul deputat Constantin Codreanu.
Primul punct al ordinii de zi l-a constituit supunerea la vot a
deciziei Grupului Parlamentar al Uniunii Salvaţi România (USR), de
numire a domnului deputat Nicolae Daniel Popescu, membru al
Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, în
funcţia de secretar al comisiei, în locul domnului deputat Tudor
Rareş Pop, conform art.46 alin.(5) şi alin.(6) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor. Schimbarea s-a produs în urma transferării la
Comisia pentru tehnologia informaţiei si comunicaţiilor a domnului
deputat Tudor Rareş Pop.
În

urma

supunerii

la

vot,

membrii

Comisiei

pentru

comunităţile de români din afara graniţelor ţării au hotărât cu
unanimitate de voturi, numirea domnului deputat Nicolae Daniel
Popescu în funcţia de secretar al comisiei.
Şedinţa Comisiei a continuat cu informarea membrilor de
către domnul preşedinte Constantin Codreanu cu privire la un
proiect al unei Declaraţii care urmează a fi dezbătut şi aprobat în
plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului, mâine, 20
septembrie 2017.
După

cum

a

menţionat

domnul

preşedinte

Constantin

Codreanu, la acest proiect şi-au adus aportul şi alţi deputaţi.
În cadrul acestei Declaraţii se aduce în atenţie situaţia
alarmantă creată recent de către statul ucrainean în raport cu
minoritatea naţională română, România urmărind cu îngrijorare
evoluţiile generate de recenta adoptare în Rada Supremă a
Ucrainei a Legii Educaţiei 3419-D, eveniment care a trezit o
profundă preocupare şi îngrijorare în România.

De asemenea, se face un apel la soluţionarea cât mai
grabnică a actualei situaţii, prin acţiune cu bună-credinţă, de
modificare a cadrului legislativ, în spiritul cooperării, prin dialog
inclusiv şi respectarea strictă a tuturor normelor şi principiilor de
drept

internaţional,

a

acordurilor

multilaterale

şi

bilaterale

relevante la care Ucraina este parte, inclusiv Tratatul cu privire la
relaţiile de bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina,
semnat la Constanţa la 2 iunie 1997.
Declaraţia mai atrage atenţia că protecţia, la standarde
europene,

a

drepturilor

persoanelor

aparţinând

minorităţilor

naţionale, inclusiv a minorităţii române din Ucraina, care numără
peste 400 de mii de persoane identificate cu etnonimul general
„români”, cu infranimul românesc „moldoveni” și cu exonimul
„volohi”, este un fundament al construcţiei democratice în spiritul
valorilor europene îmbrăţişate de poporul ucrainean.
Respectul pentru drepturile omului şi constituirea unei
delegaţii formată din membri ai Parlamentului României, care se
va deplasa în Ucraina, pentru a iniţia un dialog cu instituţiile
competente, în scopul soluţionării situaţiei, în conformitate cu
normele europene, au fost alte puncte stipulate în Declaraţie şi
care vor fi supuse aprobării plenului comun. Domnul preşedinte
Constantin Codreanu a informat membrii Comisiei că va lua
cuvântul în plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului.
În încheiere, domnul preşedinte Constantin Codreanu a
dezbătut

împreună

cu

secretarul

și

vicepreședinţii

Comisiei

punctele ce vor fi incluse pe ordinea de zi a următoarei ședinţe și
s-a hotărât transmiterea unei noi adrese către Comisia pentru
românii de pretutindeni în vederea organizării unei ședinţe reunite
în care să fie votată Metodologia privind organizarea Congresului
Românilor de pretutindeni.

Miercuri, 20 septembrie2017 și Joi, 21 septembrie 2017,
Studiu individual.
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