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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 11 şi 12 octombrie 2017 

 

  

 

    La lucrările comisiei din ziua de 11 octombrie 2017 au participat 9 

deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

    Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie 

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

Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar,  

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

Vasile Alin Văcaru (neafiliat).  

 

 Au absentat:  

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

Băişanu (ALDE), Doru Petrişor Coliu (PMP), Claudia Gilia (PSD),  Marilen-

Gabriel Pirtea (PNL) şi Alexandru Mihai Voicu (PNL).  
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Miercuri,  11 octombrie 2017 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 11 octombrie 2017, fiind condusă de către 

domnul deputat Constantin Codreanu. 

În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Constantin Codreanu a 

informat membrii Comisiei asupra întrevederii pe care a avut-o alături de  

alţi membri ai Comisiei, respectiv, domnul Ioan Sorin Roman -  

vicepreședinte, doamna Angelica Fădor și domnul Mihai Voicu - membri, 

precum și deputatul din partea Federaţiei Comunităţilor Evreiești din 

România, domnul Silviu Vexler,  cu delegaţia israeliană, condusă de domnul 

Yoseph Yonah, președintele Grupului parlamentar de prietenie cu România 

din Knesset. 

Din delegaţie au făcut parte doamna Tali Ploskov, vicepreședintele 

Knesset-ului, domnul Avraham Neguise, președintele Comisiei pentru 

imigrare, absorbţie și relaţii cu diaspora, domnul Akram Hasoon, membru al 

Knesset-ului, doamna Chana Freiden, director al Comisiei de control, 

precum şi domnul Hanan Rettman, coordonator Relaţii Internaţionale din 

cadrul Departamentului pentru Afaceri Externe. 

În acest context, domnul preşedinte Constantin Codreanu a adus în 

atenţia membrilor Comisiei discuţiile purtate cu reprezentanţii israelieni care 

s-au axat pe stadiul actual al relaţiilor dintre cele două state, situaţia 

românilor din Israel, cei 86.200 de cetăţeni români născuţi în România și cei 

125.800 de urmași ai familiilor originare din România, cât și pe viitoare 

proiecte de colaborare.  

Capacitatea impresionantă de mobilizare, pentru refacerea căminului 

său naţional în pofida oricui și a orice, demonstrată de poporul evreu a fost 

un alt punct adus în atenţia membrilor. 

După cum a menţionat domnul preşedinte Constantin Codreanu, de la 

poporul evreu se poate învăţa lecţia de perseverenţă, solidaritate și unitate 

naţională exemplară, în refacerea căminului naţional românesc, cu graniţele 

sale naturale și istorice. 

 



 

Lipsa unui ambasador român în Statul Israel, în urma numirii în 

funcţia de Ministru al Românilor de Pretutindeni a doamnei Andreea 

Păstârnac, fost ambasador, comemorarea zilei Holocaustului, precum şi 

sărbătorirea zilelor culturale ale Statului Israel în România, au fost alte 

subiecte aduse în atenţie în cadrul întrevederii. 

În vederea continuării cooperării parlamentare dintre România şi 

Knesset, precum şi a stabilirii unor întrevederi cu organizaţiile şi asociaţiile 

israelienilor originari din România, membrii Comisiei au propus efectuarea 

unei vizite de lucru în statul Israel. 

Şedinţa a continuat cu informarea membrilor Comisiei asupra vizitei 

de lucru care urmează a se efectua în Regatul Spaniei şi Portugaliei, în luna 

noiembrie a.c., având în vedere intensificarea contactelor parlamentare 

bilaterale în contextul actual al problemelor cu care se confruntă 

comunitatea de români din cele două state. 

 Din delegaţie urmează să facă parte domnul deputat Ioan Sorin 

Roman – vicepreşedinte şi conducător al delegaţiei, domnul deputat Nicolae 

Daniel Popescu – secretar, doamna deputat Claudia  Gilia şi domnii deputaţi 

Costel Lupaşcu şi Mihai Alexandru Voicu - membrii. 

Adresa trimisă de către Institutul Cultural Român, în urma invitaţiei 

membrilor Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

de a participa la şedinţa Comisiei, având ca temă principală de discuţie 

oportunităţile de deschidere a unor Institute Culturale Române la Cahul, 

Bălţi și în statele cu minorităţi istorice românești numeroase,  a fost un alt 

punct adus în atenţie de către domnul preşedinte Constantin Codreanu. 

În urma analizei adresei, membrii Comisiei,  au propus invitarea la 

şedinţa Comisiei a reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe şi 

Ministerului Culturii, precum şi a Comisiei pentru românii de pretutindeni de 

la Senat. 

Şedinţa Comisiei a continuat cu informarea de către domnul 

preşedinte Constantin Codreanu asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea si completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării 

finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile 

privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor 

reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi utilizare a  

 



 

sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni 

pentru această activitate (PLx331/2017), primit în cursul zilei de astăzi la 

Comisie. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor 

nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind 

sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor 

reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de 

utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni pentru această activitate, cu modificările ulterioare. 

 Pentru o aprofundare a proiectului de lege, membrii Comisiei au 

hotărât dezbaterea PLx331/2017 în şedinţa următoare. 

 

 

Joi, 12 octombrie 2017 

 

Studiu individual. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 

 

 

 

                                                                                    Expert parlamentar, 
                                                                      Mona-Valentina ALESANDRU 


