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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

  
 

  

 

   SINTEZA 

        lucrărilor Comisiei din zilele de 06, 07 și 08 martie 2018 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

           şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 06, 07 și 08 martie 2018 

 

 La lucrările comisiei din ziua de 06 martie 2018 au participat               

10 deputaţi din totalul de 16 membri: 

 

  Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie (USR) 

– vicepreşedinte, Sorin Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae Velcea 

(PSD) – vicepreşedinte, Nicolaie Sebastian Valentin Radu – secretar, Ştefan- 

Doru Petrişor Coliu (PMP), Nicolae Georgescu (PSD), Costel Lupaşcu (PSD),  

Marilen-Gabriel Pirtea (PNL) și Alin Vasile Văcaru (neafiliat). 

 

         Au absentat:  

Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar, Alexandru Băişanu (ALDE), 

Cristian Buican (PNL), Angelica Fădor (PNL), Claudia Gilia (PSD),  și 

Alexandru-Mihai Voicu (PNL). 

Înlocuiri: 

Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți (USR) la înlocuit pe domnul 

deputat Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar și doamna Alina Teiș a 

înlocuit-o pe doamna deputat Claudia Gilia (PSD). 
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      La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi din partea 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni doamna ministru Natalia-Elena 

Intotero și doamnele Raluca Stoica – responsabil relația cu parlamentul și 

Irina Zamfir – consilier juridic, din partea Institutului Eudoxiu Hurmuzachi 

pentru românii de pretutindeni a participat domnul Nicolae Brînzea – Director 

General, iar din partea societății civile au participat domnii Eugen Popescu – 

Preşedinte Executiv al Fundaţiei Naţionale pentru Românii de Pretutindeni şi 

Laurenţiu Plăeşu – secretar executiv al Federației Organizațiilor Românești din 

Centrul și Sud-Estul Europei. 

 

Marți, 06 martie 2018 

         Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 06 martie 2018, fiind condusă de domnul 

deputat Constantin Codreanu. 

                  După aprobarea ordinii de zi cu unanimitate de voturi, ședința 

Comisiei a continuat cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni (PLx350/2017), inițiator Guvernul României, 

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării și Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci fiind sesizate în fond, membrii Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării au continuat dezbaterile 

asupra articolelor 12 și 13. 

                  Pentru a veni în sprijinul românilor de pretutindeni, domnul 

președinte Constantin Codreanu a venit în cadrul articolului 12 cu noi 

prevederi. 

                  Unul dintre amendamentele propuse de domnul deputat 

Constantin Codreanu  a fost ca în această lege să se prevadă ca românii de 

pretutindeni să beneficieze în funcţie de specificul şi nevoile acestora, de 

sprijin material, inclusiv financiar, acordat în mod regulat sau ocazional. 

                    Sprijinul material acordat sub forma finanțărilor nerambursabile 

direct beneficiarilor, putând consta și în sume forfetare, în anumite condiții, 

reglementate prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni, precum 

și aceea de acordare a sprijinului statului român cu condiţia ca beneficiarii să 
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nu desfăşoare sau să nu fi desfăşurat activităţi contrare intereselor statului 

român şi/sau a românilor de pretutindeni şi să nu aibă colaborări sau finanţări 

de la entităţi asociate cu astfel de activităţi, au reprezentat alte propuneri ale 

domnului președinte Constantin Codreanu. 

             Revenind la alin.(2) al art.12, în care domnul președinte Constantin 

Codreanu a discutat despre o posibilă amendare a Legii 321/2006 privind 

regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele 

sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a 

organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare 

și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe 

pentru această activitate, domnia sa a dat cuvântul doamnei ministru Natalia-

Elena Intotero. 

             Având în vedere că alin.(2) al art.12 face obiectul reglementării Legii 

nr.321/2006, privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru 

programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de 

pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a 

modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul 

Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate, doamna ministru 

Natalia-Elena Intotero a precizat că Ministerul nu susține amendamentul 

prezentat. 

               În acest context, doamna ministru Natalia-Elena Intotero a 

menționat că speră ca în cel mai scurt timp să se afle pe masa Guvernului o 

nouă ordonanță de urgență care modifică Legea 321/2006, având în vedere 

faptul că a constatat câteva aspecte care pot bloca finanțarea și anume, în 

partea de cheltuieli eligibile sunt specificate toate activitățile, domeniile pe 

care Ministerul le poate finanța, iar la capitolul cheltuieli neeligibile este 

prevăzut că orice investiție care implică valoarea unui imobil este considerată 

neeligibilă. 

         Totodată domnia sa a mai precizat că dorește să înființeze centre de 

informare și culturale, în acest context dorind implicarea și a membrilor 

Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării. 

           Sprijinirea bisericilor și a școlilor cu predare în limba română a fost un 

alt subiect adus în atenția membrilor Comisiei pentru comunitățile de români 

din afara granițelor țării de către doamna ministru Natalia-Elena Intotero. 
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            În susținerea amendamentului care prevedea sprijinul material 

acordat sub forma finanțărilor nerambursabile direct beneficiarilor, putând 

consta și în sume forfetare, în anumite condiții, reglementate prin ordin al 

ministrului pentru românii de pretutindeni, domnul Laurențiu Plăeșu, secretar 

executiv al Federației Organizațiilor Românești din Centrul și Sud-Estul 

Europei, în cadrul scurtei sale intervenții a precizat că, verificând actuala Lege 

321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru 

programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de 

pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a 

modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul 

Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate, a constatat că 

amendamentul domnului președinte Constantin Codreanu, acela de finanțare 

din suma de forfetare, nu este prevăzută în actuala lege, prin urmare nu se 

suprapune. 

           Ședința Comisiei a continuat cu supunerea la vot a amendamentelor 

art.12.  

           Revenind la amendamentul cu privire la acordarea sprijinului statului 

român cu condiţia ca beneficiarii să nu desfăşoare sau să nu fi desfăşurat 

activităţi contrare intereselor statului român şi/sau a românilor de 

pretutindeni şi să nu aibă colaborări sau finanţări de la entităţi asociate cu 

astfel de activităţi, și pentru a sublinia necesitatea și importanța acestui 

amendament, domnul Eugen Popescu, preşedintele executiv al Fundaţiei 

Naţionale pentru Românii de Pretutindeni a adus în atenția reprezentanților 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni și a membrilor Comisiei asupra 

existenței unor organizații în afară, care accesează fonduri de finanțare 

pentru activități anti-românești. 

              În acest context, domnul Eugen Popescu a menționat că nu 

trebuiesc dați banii contribuabililor români unor astfel de organizații care nu 

servesc intereselor românești, precizând în același timp că s-a confruntat pe 

teren, de-lungul vremii cu astfel de organizații.  

               În scurta intervenție, domnul deputat Nicolaie-Sebastian Radu, 

secretar al Comisiei a menționat că înțelege preocuparea domniei sale, 

cunoscând problematica, având în vedere vizitele de lucru întreprinse în 

diferite  zone în care se află comunități de români. 
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              În ceea ce privesc atribuțiile Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Radu a precizat ca 

finanțările intră în competența Ministerului. 

              Pe de altă parte, procedurile prin care se acordă finanțările sunt 

stabilite de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, considerând că 

Ministerul are luciditatea și priceperea de a face proceduri corecte care să 

elimine astfel de posibilități. 

              De asemenea, domnia sa a mai precizat că astfel de lucruri 

trebuiesc aduse la cunoștința reprezentanților Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni și cu siguranță vor ține cont când se vor elabora astfel de 

proceduri.  

               Prin urmare, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Radu a menționat 

că trebuie lăsat Ministrul să-și elaboreze procedura.  

               Propunerea domnului Nicolaie-Sebastian Radu este de a rămâne la 

forma inițială a art.12. 

             În acest context domnul președinte Constantin Codreanu a 

menționat că are convingerea că se complică activitatea Ministerului pentru 

Românii de Pretutindeni prin faptul că nu se specifică clar acest lucru în 

actuala legislație, și dacă după cum a menționat domnul secretar Nicolaie 

Sebastian Radu, Ministerul nu are procedurile respective, domnul președinte 

Constantin Codreanu nu vede care este problema să se vorbească despre 

proceduri.  

             Totodată, domnul președinte Constantin Codreanu a adus în atenția 

reprezentanților Ministerului pentru Românii de Pretutindeni și a membrilor 

Comisiei vizita de lucru efectuată în Serbia unde au cunoscut diverse 

organizații, menționând în același timp că activitatea anti-românească a unor 

organizații poate fi cunoscută în mod deschis, sau prin solicitare de informații 

prin misiunile diplomatice ale României din afara.  

             Revenind la organizațiile reprezentative, domnul vicepreședinte 

Matei-Adrian Dobrovie a venit cu o observație, aceea că s-ar putea referi în 

lege la organizații recunoscute de comunitățile românești, respectiv oameni 

care au o într-adevăr o contribuție și nu sunt pur și simplu niște organisme 

create de statul respectiv. 

              În scurta intervenție, domnul vicepreședinte Ioan-Sorin Roman 
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susține rămânerea la forma inițială a art.12. 

               Revenind la supunerea la vot a articolului 12 din Legea 299/2007 

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni,   doamna ministru Natalia-

Elena Intotero a precizat că toate amendamentele propuse de domnul 

președinte Constantin Codreanu se regăsesc în Legea 321/2006 privind 

regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele 

sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a 

organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare 

și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe 

pentru această activitate, prin urmare Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni nu susține amendamentele prezentate în cadrul acestui articol. 

              În urma supunerii la vot, membrii Comisiei au hotărât respingerea 

articolului 12, în forma prezentată.  

             Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor 

țării a continuat cu dezbaterile asupra articolului 13 din Legea 299/2007 

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, care fac referire la 

Institutul Hurmuzachi. Amendamentele domnului președinte Constantin 

Codreanu au făcut referire la locația sediului Institutului Eudoxiu Hurmuzachi 

pentru Românii de Pretutindeni, precum și la atribuțiile institutului. 

          În cadrul dezbaterii pe articole, domnii deputați Nicolaie-Sebastian 

Radu, secretar, și Nicolae Velcea, vicepreședinte, au constatat că sunt 

amendamente mai mult decât cele votate. 

         În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a menționat 

faptul că amendamentele prezentate sunt o reformulare și o comprimare a 

celor prezentate anterior, o parte regăsindu-se și în forma inițială, în urma 

hotărârii din cadrul ședinței anterioare. 

         Domnul vicepreședinte Nicolae Velcea a propus trimiterea cu acordul 

doamnei ministru Natalia-Elena Intotero a amendamentelor pentru primirea 

acordului inițiatorului, iar după ce se primește acordul, să intre la vot final în 

următoarea ședință. 

          Atribuțiile propuse de domnul președinte Constantin Codreanu în 

cadrul ședinței au fost vizat asigurarea suportului educaţional, ştiinţific şi 

cultural pentru păstrarea, afirmarea şi promovarea identităţii etnice, culturale, 

lingvistice şi religioase a românilor de pretutindeni, coordonarea şi 
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organizarea activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice care predau limba 

română/în limba română în comunităţile româneşti din afara frontierelor 

 României, precum și organizarea de cursuri pentru formarea de specialiști în 

domeniul relațiilor cu românii de pretutindeni, pentru perfecționarea acestora, 

precum și cursuri de inițiere sau de cunoaștere a comunităților românești din 

afara granițelor și a problemelor specifice ale acestora.  

         În urma supunerii la vot, amendamentele mai sus menționate au 

fost admise. 

      Cu privire la dezbaterea art.91, privind modul de acordare a 

burselor pentru românii de pretutindeni, membrii Comisiei au hotărât, 

dezbaterea amendamentelor în ședința viitoare. 

        În încheierea ședinței, membrii Comisiei pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării au hotărât ca în următoarea ședință să spună 

la vot forma finală a raportului la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 

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

pretutindeni,  transmis Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, prin adresa nr. 

PLx350/2017. 

Miercuri, 07 martie 2018 și Joi, 08 martie 2018 

 

Studiu individual. 

 

PREŞEDINTE, 

Deputat Constantin CODREANU 

 

 

    

 
                                                                                         
 

         Consilier parlamentar, 
                                                                                       Mona-Valentina ALESANDRU 
 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 


