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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 28 februarie,  

01 şi 02 Martie 2017 

  

    La lucrările comisiei din ziua de 02 martie 2017 au participat 

13 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

       Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie 

(USR)  – vicepreşedinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Sorin 

Ioan Roman (PSD) – vicepreşedinte, Sebastian Valentin  Nicolae Radu 

(PSD) – secretar, Anton Anton (ALDE), Doru Petrişor Coliu (PMP), 

Costel Lupaşcu (PSD), Gheorghe-Eugen Nicolăescu (PNL), Radu-Adrian 

Pau (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL), Vasile Alin Văcaru (PSD) şi 

Alexandru Mihai Voicu (PNL).  

 

Au absentat: 

       Tudor Rareş Pop (USR) – secretar şi Angelica Fădor (PNL). 
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Marţi, 28 februarie 2017 şi Miercuri 01 martie  2017. 

 

Studiu individual. 

 

 

 

Joi, 02 martie 2017  

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 02 martie 2017, fiind condusă de 

domnul deputat Constantin Codreanu, preşedintele Comisiei. 

         După supunerea la vot a ordinii de zi, domnul deputat 

Constantin Codreanu, a deschis şedinţa Comisiei cu o scurtă 

prezentare referitoare la vizita de lucru întreprinsă de o delegaţie a 

Comisiei în Republica Serbia, în perioada 22-24 februarie 2017. 

Membrii delegaţiei au discutat despre concluziile aferente vizitei 

de lucru şi anume necesitatea susţinerii ideii că vlahii din Serbia sunt 

români în ciuda faptului că ei se declară ca aparţinând unei comunităţi 

diferite.  

Clarificarea Legii nr. 176 care a creat foarte multe neînţelegeri, 

în special în Timoc, a fost un alt punct adus în discuţie.  

Astfel, există persoane care se declară vlahi și spun că aparţin 

României și persoane care se declară români și aparţin României. 

Fiecare dintre aceștia susţine că poate beneficia de ceea ce oferă statul 

român, indiferent de cum se declară. De aceea este imperativ să fie 

găsite modalităţi prin care limba română să fie atractivă pentru 

comunitate, în special pentru copii. 

De asemenea,  se dorește aducerea unor clarificări și condiţionări 

cu privire la oferirea burselor. Acordarea acestora se face tuturor celor 

care solicită, fără diferenţiere pe etnie sau apartenenţă. Modul de 

finanţare al burselor conduce  în dezbinarea comunităţii și nu în 

apropierea ei.  



Dintre recomandări a fost menţionată condiţionarea ca, la 

momentul admiterii, studenţii să facă dovada cunoașterii limbii române 

măcar la nivel B2 sau să dovedească parcurgerea unor cursuri. 

Această condiţionare ar încuraja învăţarea limbii române în Serbia. De 

asemenea, românii din Serbia ar trebui consiliaţi în elaborarea și 

implementarea proiectelor cu finanţare europeană.  

Dintre posibilităţile mai puţin costisitoare a fost amintită 

aducerea unor experţi din Timișoara, din Centrul de Cooperare 

Transfrontalieră, pentru organizarea unor seminarii sau workshop-uri.   

În acest context a fost menţionată existenţa unui fond de 

mobilitate la nivelul MAE care presupune un schimb de experţi, însă nu 

este destinat pentru ONG-uri și asociaţii.  

Necesitatea unei diferenţieri între Diaspora economică și 

comunităţile istorice, precum şi  elaborarea unei strategii în colaborare 

cu românii din Serbia au fost alte recomandări ale membrilor 

delegaţiei.  

 Şedinţa Comisiei a continuat cu informarea de către domnul 

preşedinte Constantin Codreanu cu privire la efectuarea unei vizite de 

lucru în Republica Moldova. 

 Din delegaţie urmează să facă parte domnul preşedinte 

Constantin Codreanu şi domnul deputat Adrian Matei Dobrovie, 

vicepreşedinte al Comisiei. 

 Discuţiile cu privire la punctul de vedere al Autorităţii Naţionale 

pentru Cetăţenie referitoare la Legea cetăţeniei române l-a constituit 

următorul punct al ordinii de zi. 

 În acest context, domnul preşedinte Constantin Codreanu a 

informat membrii Comisiei cu privire la demersurile întreprinse 

referitoare la solicitarea transmiterii unui punct de vedere din partea 

Autorităţii Naţionale pentru cetăţenie referitor la modificarea Legii 

nr.21/1991, art.9, care să permită soluţionarea pe cale administrativă 

a situaţiilor în cazul minorilor care nu au figurat în dosarul cetăţeniei 

române a părinţilor. 

 

 

 



 

 Domnul preşedinte Constantin Codreanu a informat că 

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie a trimis punctul de vedere la 

Ministerul Justiţiei, urmând ca acesta să ne transmită un răspuns. 

 Având în vedere că până în prezent nu s-a primit niciun răspuns 

din partea Ministerului Justiţiei, membrii Comisiei au hotărât trimiterea 

unei solicitări domnului ministru Tudorel Toader, prin care se solicită 

transmiterea punctului de vedere pe care Autoritatea Naţională pentru 

Cetăţenie l-a trimis la Minister.  

 Acest punct de vedere este necesar având în vedere intenţia 

membrilor Comisiei de a aduce modificări articolului 9 al Legii 

nr.21/1991. 

 
 

 
         PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

 

 

              SECRETAR, 

                                                             Sebastian Valentin RADU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Expert parlamentar, 
Mona-Valentina ALESANDRU 


