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Camera Deputaţilor 
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din afara graniţelor ţării 

  
 

  

 

 

 

    SINTEZA 

        lucrărilor Comisiei din zilele de 12, 13 și 14 iunie 2018 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

        şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 12, 13 și 14 iunie 2018 

 

 

      La lucrările Comisiei din ziua de 12 iunie 2018 au participat                

13 deputaţi, din totalul de 16 membri: 

 

        Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie 

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

Velcea (PSD) – vicepreşedinte,   Nicolaie Sebastian Valentin Radu (PSD) – 

secretar, Doru Petrişor Coliu (PMP),  Angelica Fădor (PNL),  Nicolae Georgescu 

(PSD),  Claudia Gilia (PSD) și  Costel Lupaşcu (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea 

(PNL),  Alin Vasile Văcaru (neafiliat) și Alexandru-Mihai Voicu (PNL).  

  

 

          Au absentat:  

   Nicolae Daniel Popescu (USR) – secretar, Ştefan-Alexandru 

Băişanu (ALDE) și Cristian Buican (PNL).  

  

 

 

mona.alesandru
CD
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    Înlocuiri: 

 

   Domnul deputat Nicolae Daniel Popescu (USR)- secretar a fost 

înlocuit de domnul deputat Dumitru Lupescu (USR). 

 

           La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați din 

partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul Radu Florea – director, Direcția 

Relații Consulare, iar din partea Direcției Generale Afaceri Externe a participat 

doamna Oana Silvia Tătaru - șef birou. 

 

Marți , 12 iunie  2018 

            Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării     

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 12 iunie 2018, fiind condusă de domnul 

președinte Constantin Codreanu. 

         După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, ședința Comisiei a 

continuat cu discuțiile cu privire la stabilirea tematicii și a componenței 

delegațiilor Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării în 

vederea întreprinderii unor vizite de lucru în Statele Unite ale Americii și 

Israel, precum și stabilirea perioadei vizitei de lucru în Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord. 

 În deschiderea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu 

a mulțumit conducerii Direcției Generale Afaceri Externe (DGAE) pentru 

sprijinul acordat în organizarea unor deplasări individuale în calitate de 

deputat, exprimându-și în același timp nemulțumirea cu privire la 

imposibilitatea organizării vizitelor de lucru propuse în acest an de membrii 

Comisiei. 

 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a adus 

în atenția reprezentantului DGAE și imposibilitatea organizării vizitei de lucru 

pentru a doua oară, în Republica Moldova. 

 Surprinderea domniei sale a fost cu atât mai mare cu cât în 

calitate de deputat a efectuat  deplasări individuale, dar nu au putut fi 

efectuate vizite de lucru cu membrii Comisiei în acest an. 
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 Având în vedere cele menționate, domnul președinte Constantin 

Codreanu a dorit să cunoască pașii pe care Comisia pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării trebuie să îi urmeze în vederea efectuării 

vizitelor de lucru (perioada de care are nevoie Ambasada României în 

străinătate pentru perfectarea vizitelor de lucru, numărul maxim de 

parlamentari care pot participa la aceste vizite, precum și perioada în care 

vizitele de lucru s-ar putea efectua), astfel încât reprezentanții Ambasadelor 

României din afara granițelor să poată sprijini organizarea acestora. 

        Doamna Oana Silvia Tătaru, șef birou în cadrul Direcției Generale 

Afaceri Externe a menționat că, din punctul de vedere al DGAE au fost 

întreprinse toate demersurile necesare prin intermediul Ambasadelor 

României în străinătate, pentru perfectarea de vizitelor de lucru care includ 

convorbiri pe linie parlamentară (la Parlamentele ţărilor în care se efectuează 

vizitele), dovadă fiind corespondența transmisă Comisiei pentru comunitățile 

de români din afara granițelor țării prin secretariatul tehnic. 

      În ceea ce privesc acțiunile inițiate la propunerea părţii române, 

fără a avea la bază o invitaţie primită de la partea externă, acestea necesită 

timp pentru obţinerea acceptului şi pentru stabilirea unei perioade reciproc 

convenabile. 

      De asemenea, doamna Oana Silvia Tătaru a precizat că propunerile 

de acțiuni ale Comisiei pentru anul 2018 au fost incluse în Programul de relații 

externe ale Camerei  Deputaților pentru acest an. 

      În ceea ce privește vizita de lucru în Republica Moldova, domnia sa 

a precizat că din păcate s-a repetat situația de anul trecut, menționând că au 

fost întreprinse toate demersurile și în acest an, existând comunicări cu 

reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Ambasada României la 

Chișinău, dar nu s-a primit nici un accept oficial din partea Parlamentului de la 

Chișinău. 

              În acest context, doamna Oana Silvia Tătaru a precizat că sunt 

spații mai deschise, ca exemplu fiind dată Serbia, dar sunt și parteneri care 

nu dau un răspuns, subliniind faptul că DGAE întreprinde toate diligențele 

necesare în organizarea vizitelor de lucru. 
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          Referitor la vizita de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord, domnia sa a precizat că aceasta urmează a se efectua, 

Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 

considerând oportună amânarea acțiunii pentru a doua parte a anului având 

în vedere importanța vizitelor solicitate de delegația parlamentară care 

urmează a se deplasa, precum și numărul mare de întrevederi solicitate, 

menționând în același timp că se așteaptă un răspuns din partea Comisiei. 

       În acest context, domnul vicepreședinte Matei Adrian Dobrovie 

dorea să cunoască dacă în legislatura trecută a fost efectuată vizită de lucru 

în Republica Moldova, precum și dacă trebuie neapărat ca vizitele de lucru să 

se realizeze la nivel parlamentar. 

       În ceea ce privesc vizitele de lucru întreprinse în mandatul trecut 

de membrii ai Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor 

țării, doamna Oana Silvia Tătaru a dus în atenția membrilor Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării faptul că nu a fost făcută nici 

o solicitare în acest sens, menționând în același timp o parte din vizitele de 

lucru efectuate în mandatul trecut (ca exemple fiind date țări precum Irlanda, 

Italia, Marea Britanie, Israel). 

      În ceea ce privește Direcția Generală Afaceri Externe, domnia sa a 

precizat că prin DGAE se organizează acțiuni care au o componentă 

parlamentară, neavând comunicare cu comunitățile de români din afara 

granițelor țării, iar dacă programul vizitei de lucru este completat cu alte 

momente este cu totul altceva. 

     De asemenea, domnia sa a mai precizat că DGAE perfectează acțiuni 

pe linie parlamentară. 

      Domnul deputat Sebastian Valentin Radu, secretar al Comisiei  a 

menționat că interesul Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării este în primul rând de a se întâlni cu membri comunităților de 

români, acestea putându-se realiza direct, la nivelul comunităților. 

      În acest context, domnia sa  a dorit să înțeleagă dacă membrii 

Comisiei doresc să se întâlnească exclusiv cu membrii comunităților de români 

și nu neapărat cu membrii Parlamentului din Republica Moldova, se poate 

realiza acest lucru  prin MAE, fără implicarea DGAE-ului. 
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 Doamna Oana Silvia Tătaru a precizat că este nevoie de o 

invitație din partea comunității din țara respectivă, dând ca exemplu 

deplasarea pe cont propriu a domnului președinte Constantin Codreanu în 

Kazahstan, care a fost invitat de comunitatea de români. 

 În acest context, domnia sa a explicat procedura deplasării în 

acest caz: odată primită invitația,  deputatul anunță Direcția Generală Afaceri 

Externe (DGAE) pentru întreprinderea demersurilor necesare organizării 

vizitei, după care DGAE va trimite Biroului Permanent un memorandum 

pentru aprobarea deplasării. 

 Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu, a dorit să știe dacă vizitele 

de lucru nu se pot organiza prin Ambasada României din afară având în 

vedere că ambasada are o bază de date cu toate adresele importante ale 

reprezentanților comunităților românești, inclusiv asociații. 

 În acest context doamna Oana Silvia Tătaru a precizat că  până 

acum s-a încercat acest lucru, dar există și o componentă parlamentară. 

  Nemulțumire a venit și din partea domnului deputat Costel 

Lupașcu care a dus în atenție faptul că in acest an nu s-a efectuat nici o 

deplasare a membrilor Comisiei, subliniind în același timp că vizitele de lucru 

sunt utile, iar atribuțiile Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor tarii  implică monitorizarea și gestionarea eficientă a problematicii 

românilor de pretutindeni în contextul actual al problemelor cu care se 

confruntă cetăţenii români din diaspora economică și comunitățile istorice. 

  De asemenea, domnia a precizat că rolul Comisiei este și  acela 

de a se întâlni cu asociațiile de români din afară. 

  Surprinderea domnului Costel Lupașcu a fost cu atât mai mare cu 

cât doamna deputat Claudia Gilia urmează a efectua o deplasare pe cont 

propriu, în Spania, la invitația unei asociații românești, iar Comisia nu a 

efectuat până în prezent deplasări, în acest calendar fiind inclus și Regatul 

Spaniei. 

         Având în vedere cele menționate, domnul deputat Costel Lupașcu 

consideră că nu a putut face nimic pentru românii din afară decât din punct 

de vedere legislativ. 
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 Față de cele relatate, domnia sa a propus trimiterea unor adrese 

instituțiilor de resort pentru ca acestea să poată aduce clarificări în vederea 

organizării acestor vizite de lucru absolut necesare. 

 În acest context, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a adus în 

atenția membrilor Comisiei și reprezentantului Direcției Generale Afaceri 

Externe (DGAE) faptul că pentru a se întâlni cu colegii la ambasadă, i s-a 

comunicat că trebuie cerută aprobarea ministrului afacerilor externe. 

          Surprinderea domniei sale a fost aceea că un deputat de 

diaspora solicită o vizită cu alți colegi parlamentari și are nevoie de aprobarea 

ministrului afacerilor externe pentru a se întâlni cu membri ai mediului 

asociativ românesc. 

 Ținând cont de experiența doamnei Oana Silvia Tătaru, domnul 

vicepreședinte Ioan Sorin Roman a dorit să cunoască dacă sunt anumite 

state, în care există comunități de români mult mai cooperante, astfel încât, 

pentru toamnă, să nu se întâmpine aceleași probleme ca în această sesiune 

parlamentară  în organizarea vizitelor de lucru. 

 Mai exact, domnul vicepreședinte Ioan Sorin Roman a menționat 

să se aibă în vedere și vizitele de lucru întreprinse în mandatul trecut de 

membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării. 

          În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit 

să întărească cele menționate de domnul vicepreședinte Ioan Sorin Roman. 

Astfel, în urma consultării calendarului deplasărilor Comisiei pe acest an de 

către reprezentantul DGAE, să se comunice membrilor Comisiei unde există 

deschidere pentru efectuarea vizitelor de lucru, menționând în același timp că 

în opinia domniei sale a constatat că problema nu este la DGAE, problema 

pare a fi la Ministerul Afacerilor Externe (MAE). 

         Doamna Oana Silvia Tătaru a precizat că nu poate aprecia zonele 

unde există mai multă deschidere, totul depinzând de membrii Comisiei, 

vizitele de lucru efectuându-se în funcție de necesitatea comunităților de 

români. 

            Domnul vicepreședinte Matei Adrian Dobrovie a dorit să afle 

timpul necesar în vederea efectuării vizitelor de lucru, precum și numărul 

maxim necesar al parlamentarilor care vor participa la vizitele de lucru. 
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 Referitor la timpul necesar organizării vizitei de lucru doamna 

Oana Silvia Tătaru a precizat ca este nevoie de o lună, o lună și jumătate, iar 

în ceea ce privește numărul maxim de parlamentari este de 6 parlamentari, 

dar de obicei 4 parlamentari și un angajat din staff-ul Comisiei. 

 Grupul de prietenie a fost un alt subiect atins de domnul secretar 

Sebastian Valentin Radu. 

 Astfel, domnul secretar Sebastian Valentin Radu a dat ca exemplu 

Grupul de prietenie cu Marea Britanie, unde există contacte directe între 

parlamentarii români și cei din Marea Britanie.  

 În acest context, domnia sa dorea să afle dacă există o Comisie 

omoloagă. 

 Doamna Oana Silvia Tătaru a adus în atenție faptul că a avut loc o 

întâlnire a acestui grup la sfârșitul lunii mai a.c., agenda grupului fiind 

încărcată. 

 În acest context, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a dorit să 

știe de ce parlamentarii de diaspora nu au fost invitați. 

 Doamna Oana Silvia Tătaru a precizat că agenda grupului a fost 

realizată de către Ambasada Regatului Marii Britanii și Irlandei de Nord în 

România și nu a fost inclusă o întâlnire cu deputații de diaspora. 

 Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării a continuat cu informarea domnului Radu Florea, director în 

cadrul Ministerului Afacerilor Externe cu privire la nemulțumirea membrilor 

Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării în efectuarea 

vizitelor de lucru.  

 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit 

să cunoască de ce membrii Comisiei nu au reușit să efectueze  nici o 

deplasare în acest an.  

                  Din păcate, domnul Radu Florea nu a putut să aducă lămuriri cu 

privire la aspectele semnalate de membrii Comisiei pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării,  menționând că acestea nu sunt de 

competența Direcției Consulare din care face parte. 

  Față de cele relatate, membrii Comisiei au hotărât revenirea la 

invitația anterioară adresată domnului ministru Teodor-Viorel Meleșcanu, cu 
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rugămintea de a desemna o persoană care să participe la ședința Comisiei de 

săptămâna următoare, pentru a putea aduce clarificări în vederea organizării 

acestor vizite de lucru absolut necesare, având în vedere faptul că vizitele de 

lucru sunt utile, iar atribuțiile Comisiei pentru comunitățile de români din 

afara granițelor tarii implică monitorizarea și gestionarea eficientă a 

problematicii românilor de pretutindeni în contextul actual al problemelor cu 

care se confruntă cetăţenii români din diaspora economică și comunitățile 

istorice, precum și pentru intensificarea contactelor parlamentare bilaterale. 

 Alte subiecte aduse în atenție au făcut referire la adresele 

transmise de Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, 

privind alocarea unui post de consilier, subiect adus în atenție de domnul 

vicepreședinte Ioan Sorin Roman și clarificările cu privire la componența și 

cvorumul Comisiei, subiect adus în atenție de domnul vicepreședinte Matei 

Adrian Dobrovie. 

     În urma epuizării subiectelor înscrise pe ordinea de zi, lucrările 

şedinţei Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

data de12 iunie au fost declarate închise. 

 

Miercuri, 13  iunie 2018  și Joi, 14 iunie 2018 

 

Studiu individual. 

 

PREȘEDINTE, 

           Constantin CODREANU 

 

 
SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 

 
        
 

         Consilier parlamentar, 
                                                                                       Mona-Valentina ALESANDRU 


