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    La lucrările comisiei din ziua de 24 octombrie 2017 au participat 12 

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,  

Doru Petrişor Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Claudia Gilia (PSD),  

Nicolae Georgescu (PSD), Costel Lupaşcu (PSD), Marilen-Gabriel Pirtea 

(PNL) şi Vasile Alin Văcaru (neafiliat).  

 

 Au absentat:  

   Nicolaie Sebastian Valentin Radu – secretar, Ştefan-Alexandru Băişanu 

(ALDE)  şi Alexandru Mihai Voicu (PNL).  
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La lucrările Comisie au participat în calitate de invitaţi din partea 

Ministerului Afacerilor Externe, domnul Victor Micula – secretar de stat, din 

partea Ministerului Culturii, domnul Alexandru Oprean – secretar de stat, iar 

din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, au participat domnii 

Luca Andrei – director şi Radu Cosma – şef serviciu – comunităţi istorice. 

 

 

Marţi,  24 octombrie 2017 

 

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

desfăşurat lucrările în ziua de 24 octombrie 2017, fiind condusă de către 

domnul deputat Constantin Codreanu. 

 După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, domnul preşedinte 

Constantin Codreanu a adus în atenţia membrilor Comisiei, a 

reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe, a Ministerului Culturii şi a 

reprezentanţilor Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, scopul 

întrevedeverii, în acest context menţionând necesitatea unor discuţii privind 

oportunităţile de deschidere a unor Institute Culturale Române la Cahul, 

Bălţi și în statele cu minorităţi istorice românești, precum şi organizarea de 

urgenţă a Congresului pedagogilor români din Ucraina, la Cernăuţi. 

  În atenţie a fost adusă şi întrevederea pe care a avut-o cu 

preşedintele Asociaţiei Aromânilor din Albania, menţionând în acelaşi timp 

că, printre alte subiecte discutate în cadrul întrevederii a fost adusă în 

discuţie şi necesitatea deschiderii unor Institute Culturale Româneşti la 

Tirana cu filiale la Saranda și Coreea. 

         În privinţa activităţii Institutului Cultural Român (ICR), domnul 

preşedinte Constantin Codreanu a menţionat faptul că ICR a avut una dintre 

cele mai  susţinute activităţi.  

  Referitor la finanţările pe care le primeşte Direcţia românii din afară 

graniţelor din cadrul Institutului Cultural Român (ICR), domnul preşedinte 

Constantin Codreanu a dorit să cunoască situaţia viitoarelor finanţări. 

 

  

 



 

 

 Revenind la subiectul oportunităţilor de deschidere a Institutelor 

Culturale Româneşti în străinătate, domnul secretar de stat Victor Micula a 

adus în atenţia membrilor Comisiei pentru comunităţilor de români din afara 

graniţelor ţării, a reprezentanţilor Ministerului Culturii şi a reprezentanţilor 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, faptul că, în cadrul analizelor 

efectuate de Ministerul Afacerilor Externe referitoare la extinderea ICR-urilor 

în afara graniţelor ţării, în prezent, se are în vedere deschiderea de Institute 

Culturale Româneşti în Munchen şi Nuremberg. 

           De  asemenea, se mai are în vedere şi deschideri de Institute 

Culturale Româneşti la Cairo, Sofia, Albania (în Tirana), Belgrad, Montreal, 

Macedonia şi Macedonia. 

   În urma unor întrebări legate de deschiderea ICR-ului la Moscova, 

venite din partea unor membri ai Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării, domnul secretar de stat Victor Micula a venit cu câteva 

precizări. Astfel, în prezent, ICR-ul din Moscova funcţionează în cadrul 

Ambasadei României la Moscova, în acelaşi timp avându-se în vedere 

închirierea un spaţiu. 

 De asemenea, se mai are în vedere căutarea de personal vorbitor de 

rusă şi română, care să cunoască limba şi cultura rusă şi română,  scopul 

institutului fiind să facă cunoscute preocupările româneşti în Rusia, precum 

şi să promoveze imaginea  României în Rusia. 

 Dintre propunerile pentru deschideri de filiale a unor ICR-uri în afara 

graniţelor ţării, domnul secretar de stat Victor Micula a menţionat 

Washington, Cahul, Bălţi, Odessa, Barcelona, Seattle şi L.A, subliniind în 

acelaşi timp deschideri de ICR în Kiev şi Cernăuţi. 

 Pentru deschiderea ICR la Kiev, domnia sa a precizat că se aşteaptă 

observaţii de la Kiev. 

 Ceea ce a mai menţionat domnul secretar de stat Victor Micula a fost 

faptul că, pentru deschideri de ICR-uri în afară, se caută impactul ICR-ului 

raportându-se la populaţie şi distanţa faţă de ţară, avându-se de asemenea 

în vedere şi bugetul de cheltuieli. 

 Propunerea domnului secretar de stat Victor Micula a fost ca discuţiile 

privind posibilităţile de deschideri de ICR-uri şi filiale în afara graniţelor să  

 



 

 

fie continuate la Senat, împreună cu Comisia pentru cultură şi media, pentru 

a se putea vedea necesitatea sporirii ICR-urilor în străinătate. 

 Referitor la centrele de informare în străinătate, domnia sa a 

menţionat existenţa a 3 centre, sperând ca să se fixeze şi centre comunitare 

româneşti. 

 Revenind la Republica Moldova, domnul preşedinte Constantin 

Codreanu a dorit să cunoască stadiul achiziţionării de către statul român a 

casei lui Adrian Păunescu din Copăceni. 

 Astfel, conform unei Hotărâri de Guvern, casa în care s-a născut 

Adrian Păunescu, din satul Copăceni, raionul Sângerei din Republica 

Moldova, urma să fie transformată în filială a Institutului Cultural Român la 

Chişinău.   

      Înfiinţarea filialei de la Copăceni a Institutului Cultural Român "Mihai 

Eminescu" la Chişinău va permite extinderea parteneriatelor şi proiectelor 

culturale în Republica Moldova. 

       Prin activităţile Institutului Cultural Român "Mihai Eminescu" de la 

Chişinău şi ale filialei de la Copăceni, se vor urmări punerea în valoare a 

identităţii istorice, culturale şi lingvistice, precum şi promovarea valorilor 

comune.  

 În acest context, domnul secretar de stat Victor Micula a precizat că 

până în acest moment imobilul nu a fost achiziţionat de către statul român. 

 Alte subiecte aduse în discuţie au făcut referire la deschiderea unor 

ICR-uri în Barcelona, subiect adus în atenţie de domnul deputat Doru-

Petrişor Coliu, membru al Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării şi Odessa, subiect adus în atenţie de domnul deputat Matei 

Adrian Dobrovie, vicepreşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţări. 

 În privinţa deschiderii unui ICR la Odessa, domnul vicepreşedinte 

Matei Adrian Dobrovie a precizat că nu a fost luată în calcul deschiderea unui 

ICR la Ismail, comunitatea din Ismail menţionând necesitatea deschiderii. 

 În ceea a ce privesc atribuţiile ICR-urilor şi a centrelor de informare, 

domnul deputat Matei Adrian Dobrovie a menţionat faptul că atribuţiile 

acestora nu sunt clar delimitate, o delimitare clară a atribuţiilor fiind utilă.  

 



 

 

  Un alt subiect supus atenţiei de către domnul secretar de stat Victor 

Micula a făcut referire la baza de date privind numărul românilor din 

străinătate. 

 Astfel, domnul secretar de stat Victor Micula a menţionat proiectul de 

cooperare cu OECD, proiect important, care va ajuta la crearea unei baze de 

date, în care se va afla numărul românilor aflaţi în afara graniţelor. 

 În acest context, domnul Luca Andrei, director în cadrul Ministerului 

pentru Românii de pretutindeni a menţionat faptul că, în ceea a ce priveşte 

statistica comunităţilor de români în străinătate, există un deficit de 

informaţii, această lipsă a informaţiilor devenind o problemă. 

 Prin urmare, studiul OECD, va ajuta în aflarea exactă a numărului de 

români aflaţi în  străinătate, pornind de la informaţii statistice, respectiv 

recensământ. 

 Centenarul Marii Uniri, a fost un alt subiect adus în atenţie de către 

domnul deputat Constantin Codreanu, preşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 

 Astfel, în perspectiva celebrării Centenarului Marii Uniri, domnul 

preşedinte  Constantin Codreanu, a dorit sa cunoască dacă sunt prevăzute 

acţiuni în străinătate pentru celebrarea acestui eveniment. 

 Domnul Alexandru Opreanu – secretar de stat în cadrul Ministerului 

Culturii a precizat că sunt discuţii destul de avansate în acest sens, existând 

proiecte aplicabile pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri. 

 De asemenea, domnia sa a mai precizat faptul că vor avea loc şi 

acţiuni. 

 În acest context, domnul Luca Andrei, Director în cadrul Ministerului 

pentru românii de pretutindeni a precizat că sunt cuprinse acţiuni de 

celebrare a Centenarului Marii Unirii, existând acţiuni organizate, fonduri 

alocate,  precum şi proiecte în derulare. 

   Organizarea Congresului pedagogilor români din Ucraina la Cernăuţi 

a fost un alt punct adus în atenţie de domnul deputat Constantin Codreanu, 

preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării.  

 

 



 

 

           Domnul Luca Andrei, director în cadrul Ministerului pentru Românii 

de Pretutindeni a menţionat că susţine organizarea acestei Congres, dar nu 

au foarte multe informaţii. 

           În acest context, domnul Alexandru  Oprean - secretar de stat în 

cadrul Ministerului Culturii a precizat că trebuie consultată Academia 

Română, iar domnul Alexandru Micula – secretar de stat în cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe a menţionat că orice proiect este binevenit. 

           Domnul preşedinte Constantin Codreanu a adus în atenţie faptul că 

pe data de 5 noiembrie a.c., are loc un eveniment similar la Ismail. 

         Dezbaterea asupra Propunerii legislative privind unele măsuri de 

cotizare retroactivă în sistemul unitar de pensii (Plx345/2017), l-a constituit 

următorul punct al ordinii de zi. 

Propunerea legislativă are ca obiect instituirea unor măsuri de cotizare 

retroactivă în sistemul public de pensii pentru persoanele care nu au 

calitatea de pensionari şi nu au fost asigurate în sistemul public de pensii. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, avizul favorabil cu observaţie al Consiliului Economic 

şi Social, avizul negativ al Consiliului Legislativ, precum şi punctul de vedere 

al Guvernului care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

           În urma examinării Propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, 

deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi (7 voturi 

pentru şi 3 abţineri), avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

       Şedinţa Comisiei a continuat cu informarea cu privire la vizita de lucru 

efectuată de o delegaţie a Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării în Republica Italiană, în perioada 18 – 21 octombrie a.c. 

 Din delegaţie au făcut parte domnii deputaţi Constantin Codreanu, 

președinte al Comisiei şi conducătorul delegaţiei, Ioan Sorin Roman – 

vicepreşedinte, Nicolae Daniel Popescu – secretar, precum şi doamna 

deputat Angelica Fădor și domnul deputat Doru Petrișor Coliu – membri. 

        În cadrul vizitei de lucru discuţiile au fost axate pe situaţia comunităţii 

românești din Italia. 

 

 

 



 

 

Programul vizitei de lucru în Italia a inclus întrevederi cu delegaţia 

Comitetului Permanent privind Italienii din Străinătate și Promovarea 

Sistemului de Ţară (CPISPST) din Camera Deputaţilor a Italiei, reprezentanţi 

ai primăriei din Roma, reprezentanţi ai Ministerului Muncii și Politicilor 

Sociale (MMPS), o delegaţie a Ministerului Justiţiei, reprezentanţi ai cultelor 

ortodox, catolic, greco-catolic, penticostal și adventist, cât și participarea la 

cea de-a III-a ediţie a Forumului mediului asociativ românesc din zona 

centrală a Italiei organizat în cadrul „Accademia di Romania”. 

        Dintre subiectele aduse în atenţia instituţiilor de resort din Republica 

Italiana, de către delegaţia parlamentară a Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării au fost menţionate implicarea cetăţenilor 

români în viaţa politică a celor două state, crearea unui post de consilier 

tehnic, acordat prin concurs unui cetăţean de origine română, care să fie o 

interfaţă și să asigure un flux informaţional și relaţional optim între 

comunitatea românească și instituţie, precum şi  înfiinţarea unei organizaţii 

interconfesională care să se reunească lunar pentru a discuta și a rezolva 

problemele românilor din Italia. 

 În ceea ce priveşte întrevederea cu reprezentanţi ai Ministerului Muncii 

și Politicilor Sociale, membrii delegaţiei parlamentare au propus în cadrul 

întrevederii, efectuarea unor inspecţii teritoriale comune prin încheierea unui 

acord între instituţiile române și cele italiene, în vederea prevenirii situaţiilor 

pe linie de muncă și protecţie socială întâmpinate de către membrii 

comunităţii românești din Italia, efectuarea unor astfel de inspectii 

conducând la o colaborare interinstituţională în vederea creșterii eficienţei cu 

care sunt gestionate și soluţionate problemele cu care se confruntă cetăţenii 

români din statul amfitrion. 

 În urma discuţiilor purtate cu delegatia Ministerului Justiţiei, condusă 

de domnul Vincenzo Picciotti, din cadrul Oficiului de Cooperare Juridică, 

delegatia parlamentară română le-a transmis  că, la întoarcerea în România, 

vor organiza o întrevedere cu ministrul Justiţiei, domnul Tudorel Toader, 

pentru a trimite un magistrat de legătură în Italia, de către partea română, 

care să relanseze schimbul de informaţii și să accelereze procedurile 

bilaterale. 

 



 

 

 Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri a fost un alt subiect adus în 

atenţie în cadrul vizitei de lucru de către delegaţia parlamentară. 

         Astfel, în cadrul celei de-a III-a ediţii a Forumului Asociaţiilor de 

români, membrii delegaţiei parlamentare au subliniat că singurul mod prin 

care se poate sărbători anul viitor,  Centenarul Marii Uniri este prin pregătiri 

pentru reeditarea actului istoric din 1918, respectiv prin ReUnire. 

După cum au menţionat membrii delegaţiei, vizita de lucru a avut real 

succes, urmând a fi transmise o serie de recomandări pentru mai multe 

instituţii de resort ale statului român privind acţiuni concrete care să vină în 

sprijinul cetăţenilor români din Italia, aceştia fiind cel mai mare grup de 

concetăţeni din Diaspora emergentă a României. 

 În încheiere, membrii delegaţiei şi-au exprimat opiniile asupra vizitei 

de lucru întreprinse în Republica Italiană. 

         Astfel, domnul vicepreşedinte Ioan Sorin Roman a menţionat 

productivitatea vizitei de lucru, solicitând în acelaşi timp continuarea acestor 

deplasări în vederea monitorizării problematicii românilor din afara 

graniţelor. 

 Doamna deputat Angelica Fădor, membru al Comisiei, a menţionat că 

este în asentimentul membrilor delegaţiei, fiind necesar a se vedea 

importanţa acestor deplasări şi lucru în echipă, echipă care să transmită un 

mesaj românilor din afară. 

 Domnul Nicolae Daniel Popescu, secretar al Comisiei a considerat 

vizita utilă nu numai pentru deputaţi dar şi pentru românii din afară. 

 În opinia domniei sale, pe viitor, important este de a transmite un 

mesaj de unitate pentru românii din afară. 

        Domnul deputat Doru-Petrişor Coliu, a menţionat că în cadrul vizitei de 

lucru s-a susţinut unitatea, vizita de lucru fiind una utilă. 

         În încheiere domnul preşedinte Constantin Codreanu a mulţumit 

echipei care a organizat în mod exemplar vizita de lucru, o echipă 

extraordinară, pe care diplomaţia românească o are în Italia.  

 

 

 

 



 

 

 

Miercuri, 25 octombrie 2017  şi Joi, 26 octombrie 2017 

 

Studiu individual. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Nicolae Daniel POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Expert parlamentar, 
                                                                      Mona-Valentina ALESANDRU 


