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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 26, 27 şi 28 septembrie 

  

 

    La lucrările comisiei din ziua de 26 septembrie 2017 au participat 

11 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, Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar, Doru Petrişor Coliu 

(PMP), Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Costel Lupaşcu 

(PSD) şi Vasile Alin Văcaru (neafiliat).  

 

 Au absentat:  

 

   Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE), Claudia Gilia (PSD),  Marilen-

Gabriel Pirtea (PNL) şi Alexandru Mihai Voicu (PNL).  

  

 

 

 

mona.alesandru
comisii



 

Marţi,  26 septembrie 2017 

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 26 septembrie 2017, fiind condusă de către 

domnul deputat Constantin Codreanu. 

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Constantin Codreanu a 

informat membrii Comisiei asupra adoptării în şedinţa de Guvern, de joi, 21 

septembrie, a ordonanţei de urgenţă (OUG), pentru modificarea și 

completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, care rezolvă problema 

zecilor de mii de tineri cetăţeni români care au fost trataţi abuziv drept 

”non-cetăţeni” de către reprezentanţii unor autorităţi române. 

În acest context, domnul preşedinte Constantin Codreanu, a mulţumit 

membrilor Comisiei, secretarului general al Guvernului şi Primului-ministru 

pentru sprijinul acordat în soluţionarea acestei probleme, aducând în atenţia 

membrilor Comisiei, faptul că, în urma adoptării acestei ordonanţe de 

urgenţă, s-a început soluţionarea cazurilor. 

 Întrevederea membrilor Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării cu doamna Liliana Ţuroiu, preşedintele Institutului 

Cultural Român, s-a amânat pentru o dată ulterioară. Întârzierea s-a produs 

din cauza schimbării agendei de lucru a doamnei preşedinte Ţurouiu care a 

anunţat membrii Comisiei în ultimul moment că nu va participa la ședinţă. 

  Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării a continuat cu discuţiile privind stabilirea calendarului deplasărilor 

pentru perioada septembrie – decembrie 2017. 

 În acest context, domnul preşedinte Constantin Codreanu a informat 

membrii Comisiei asupra viitoarelor vizite de lucru care vor urma în 

perioada următoare, având în vedere intensificarea contactelor 

parlamentare bilaterale, în contextul actual al problemelor cu care se 

confruntă comunităţile de români din Ucraina, Italia şi Regatul Spaniei. 

Un alt subiect adus în atenţia membrilor Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării de către domnul preşedinte Constantin 

Codreanu, a fost promulgarea de către preşedintele Ucrainei Petro 

Porosenko, a  Legii Educaţiei, adoptată de Rada Supremă de la Kiev, în data 

de 5 septembrie, lege care restricţionează predarea în limba minorităţilor 

naţionale. 



 

 

       În acest context, domnul deputat Constantin Codreanu, a informat 

membrii Comisiei asupra întrevederii pe care a avut cu Excelenţa Sa, 

domnul Oleksandr Bankov, ambasadorul Ucrainei la Bucureşti, în vederea 

iniţierii unui dialog cu instituţiile din Ucraina, precum şi asigurării protecţiei 

drepturilor cetăţenilor aparţinând comunităţii româneşti autohtone din 

Ucraina. 

 Domnul preşedinte Constantin Codreanu a informat membrii Comisiei 

asupra unei posibile deplasări în Ucraina a unei delegaţii parlamentare, 

perioada nefiind încă stabilită. 

 Adresa trimisă spre informare Biroului Permanent al Camerei 

Deputaţilor, cu privire la paşii şi demersurile pe care membrii Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării i-au întreprins în 

vederea organizării Congresului Românilor de Pretutindeni în acest an, 

precum şi solicitarea de sprijin, în vederea stabilirii unei şedinţe comune cu 

membrii Comisiei pentru românii de pretutindeni din Senat, în vederea 

dezbaterii şi definitivării Metodologiei de organizare a Congresului Românilor 

de Pretutindeni, a fost un alt punct adus în atenţie de către domnul 

preşedinte Constantin Codreanu. 

 

Miercuri, 27 septembrie 2017 și Joi, 28 septembrie 2017, 

 

Studiu individual. 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 

 

 

 

                                                                                    Expert parlamentar, 
                                                                      Mona-Valentina ALESANDRU 


