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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

  
 

  

 

 

 

    PROCES-VERBAL 

       al  lucrărilor Comisiei din zilele de 19, 20 și 21 iunie 2018 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

        şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 19, 20 și 21 iunie 2018 

 

 

      La lucrările Comisiei din ziua de 19 iunie 2018 au participat                

13 deputaţi, din totalul de 15 membri: 

 

        Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Adrian Matei Dobrovie 

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

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

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) și Alexandru-Mihai Voicu 

(PNL).  

  

 

          Au absentat:  

   Ştefan-Alexandru Băişanu (ALDE) și Cristian Buican (PNL).  
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           La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați din 

partea Ministerului Afacerilor Externe domnii Dănuț Sebastian Neculăescu – 

secretar de stat și Pietro Lucian Pavoni – ministru consilier. 

 

Marți , 26 iunie  2018 

            Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării     

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 26 iunie 2018, fiind condusă de domnul 

președinte Constantin Codreanu. 

  După supunerea la vot a ordinii de zi, punctul 2 a devenit punctul 

1, iar dezbaterea asupra Propunerii legislative pentru completarea alin.(1) al 

art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  (Pl x292/2018) aflată la 

punctul 1, a devenit punctul 2. 

         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 adus în atenția reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe 

nemulțumirile legate de imposibilitatea efectuării vizitelor de lucru în acest an. 

       Imposibilitatea efectuării vizitei de lucru în Republica Moldova, 

pentru a doua oara (vizita neefectuată nici în anul 2017, nici în prezent) l- a 

reprezentat unul dintre exemple aduse în atenție de domnia sa. 

 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit 

să cunoască de la reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) unde 

este problema. 

 Domnul secretar de stat Dănuț Sebastian Neculăescu a precizat că 

din punctul de vedere al ministerului nu există probleme. Părerea domniei 

sale fiind existența unei lipse de comunicare între Parlament, Ministerul 

Afacerilor Externe (MAE) și misiunile diplomatice. 
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 În ceea ce privește imposibilitatea efectuării vizitelor de lucru în 

Republica Moldova, Ministerul Afacerilor Externe român a transmis solicitările 

Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova, dar nu s-a primit nici 

un răspuns. Neprimind răspuns, Ministerul Afacerilor Externe român și-a 

exprimat nemulțumirea, dar nu a putut insista. 

  Pentru a înțelege pașii pe care MAE îi întreprinde în urma primirii 

solicitării Comisiei în vederea efectuării unor vizite de lucru, domnul secretar 

de stat Dănuț Sebastian Nicolăescu a explicat faptul că, MAE român 

interacționează cu MAE din țara în care se solicită efectuarea vizitei de lucru, 

iar MAE din țara respectivă va întreprinde demersurile pe lângă Parlament sau 

alte instituții. 

 În urma celor aduse în atenție de membrii Comisiei, domnul 

secretar de stat Dănuț Sebastian Neculăescu consideră că, impedimentul 

neefectuării vizitelor de lucru este cel al lipsei de comunicare, în sensul că, 

uneori, Parlamentul trimite solicitările direct la ambasada României din țara 

unde urmează a avea loc vizita de lucru. 

 Față de cele menționate, domnia sa a precizat că, în mod normal,  

cel căruia trebuie trimisă solicitarea în vederea întreprinderilor demersurilor 

pentru efectuarea vizitei de lucru este Ministerul Afacerilor Externe. 

 În ceea ce privește ordinul de ministru, domnul secretar de stat 

Dănuț Sebastian Neculăescu a precizat că nu există niciun ordin de ministru, 

Ministerul Afacerilor Externe încurajând contactele parlamentare, menționând 

în același timp că, prin intermediul Comisiei se pot promova elemente pe care 

MAE nu le poate promova, dând ca exemplu comunitățile istorice. 

 În opinia domniei sale cu cât există mai multă claritate în 

comunicarea dintre MAE si Comisie, cu atât nu va mai exista niciun 

impediment în efectuarea vizitelor de lucru. 

 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu dorea 

să cunoască dacă a existat o situație în care Direcția Generală Afaceri Externe 

(DGAE) a Camerei Deputaților a comunicat cu una din misiunile diplomatice 

fără a consulta Ministerul Afacerilor Externe. 
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 Domnul secretar de stat Dănuț Sebastian Neculăescu a menționat 

că Ministerul Afacerilor Externe că nu are cunoștință în privința acestui fapt, 

iar în ceea a ce privește colaborarea cu DGAE, are o colaborare foarte bună, 

în acest context exprimându-și uimirea după scurta consultare a calendarului 

deplasărilor Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, 

calendar, după cum a precizat domnia sa amplu. 

 În scurta intervenție domnul președinte Constantin Codreanu a 

dorit să aducă din nou în atenția reprezentanților Ministerului Afacerilor 

Externe faptul că în acest an membrii Comisiei nu au putut efectua nicio 

deplasare. 

 În acest context, domnul secretar de stat Dănuț Sebastian 

Neculăescu a precizat că undeva este o problemă, dar nu la MAE. 

 Urmărind calendarul deplasărilor Comisiei, domnia sa a adus în 

discuție propunerea Comisiei de a întreprinde o vizită de lucru în Ungaria și 

care nu s-a putut efectua.  

 Față de cele menționate, domnul secretar de stat Dănuț Sebastian 

Neculăescu a precizat că dacă există o poziție sau o oportunitate pentru 

efectuarea unei vizite de lucru în Ungaria o să ne transmită. 

 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a 

menționat faptul că au fost câteva explicații fundamentate cu privire la 

imposibilitatea efectuării vizitelor de lucru. 

 Revenind la neefectuarea vizitei de lucru în Republica Moldova, 

domnia sa a adus în atenția reprezentanților ministerului faptul că a efectuat 

o vizită de lucru în Republica Moldova în calitate de deputat, reușind să aibă 

stabilească întrevederi cu oficialități, deși Ambasada României din Republica 

Moldova a comunicat că nu este posibilă întâlnirea delegației Comisiei pentru 

comunitățile de români din afara granițelor țării cu oficialități din Republica 

Moldova. 

 În scurta intervenție, domnul deputat Nicolae Georgescu a dorit 

să cunoască dacă comunicarea din Ministerul Afacerilor Externe este mai bună 

cu Senatul. 
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 În privința comunicării MAE și Senat, domnul secretar de stat 

Dănuț Sebastian Neculăescu a menționat că are același  tip de comunicare, 

reprezentanții MAE nefiind chemați, întrebați, nimeni plângându-se. 

 În ceea ce privește componența Comisiei pentru românii de 

pretutindeni de la Senat, domnul președinte Constantin Codreanu a adus în 

atenție faptul că dețin un număr restrâns de membrii, considerând în același 

timp că problema nu pare a fi la DGAE, tinzând să creadă că problema  este 

mai degrabă la misiunea diplomatică, dar și în cooperarea cu autoritățile din 

mai multe state. 

 Revenind la imposibilitatea efectuării vizitei în Republica Moldova, 

domnul deputat Doru-Petrișor Coliu, deputat de diaspora,  a dorit ca 

reprezentanții MAE să vină cu lămuriri având în vedere că Parlamentul  

Republicii Moldova nu a răspuns solicitării de a se întâlni cu deputați din  

Parlamentului României. 

 În acest context, domnia sa a menționat că după o scurtă 

monitorizare se observă că la anumite ambasade și consulate ale României 

din afara granițelor nu găsesc cooperare. 

 Un alt subiect adus în atenția reprezentanților Ministerului 

Afacerilor Externe a fost cel al ordinului de ministru, ca exemplu dat a fost cel 

în care a întâmpinat probleme în stabilirea unor întrevederi în teritoriu pe 

motivul că este nevoie de aprobarea ministrului. 

 Domnul deputat Costel Lupașcu a punctat că, din discuțiile purtate 

cu reprezentanții  Ministerul Afacerilor Externe , MAE este deschis, rămânând 

a se lua legătura direct cu reprezentanții MAE, Comisia urmând a informa 

asupra calendarului deplasărilor. 

 Totodată, domnul deputat Lupașcu a solicitat lămuriri domnului 

secretar de stat Dănuț Sebastian Neculăescu cu privire la calendarul 

deplasărilor  (dacă are cunoștință despre calendarul deplasărilor Comisiei și 

dacă de comun acord se pot stabili anumite perioade pentru aceste deplasări, 

pe care membrii Comisiei le-au programat). 

 În acest context, domnul vicepreședinte Ioan Sorin Roman a dorit 

să aducă în atenție posibilitatea ca Biroul Permanent al Camerei Deputaților 

să nu aproba deplasarea. 
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 În ceea ce privește transmiterea solicitării de întreprindere a 

demersurilor necesare organizării vizitelor de lucru ale Comisiei direct la MAE,  

domnul președinte Constantin Codreanu a menționat că nu este un circuit 

care să ajute Comisia. 

 Domnul vicepreședinte Matei Adrian Dobrovie a dorit să clarifice 

dacă trebuiesc stabilite în primul rând contacte la nivel de Comisie 

parlamentară cu Comisia omoloagă din țara respectivă, motivând solicitarea 

de clarificare prin faptul că astfel programul vizitei de lucru nu s-ar putea 

organiza. 

 Domnul secretar de stat Dănuț Sebastian Neculăescu a precizat că 

este recomandat și de preferat, dar se poate avea și un program separat. 

 Domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască dacă 

trebuie sesizat MAE în cazul în care se face o deplasare a unui deputat în 

diaspora. 

 Domnul secretar de stat Dănuț Sebastian Neculăescu a precizat că 

se informează MAE prin care se comunică că se solicită efectuarea unui vizite 

de lucru. 

 Doamna deputat Claudia Gilia a menționat că ar fi binevenit să 

precizăm și o tematică. 

 În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit 

să menționez că toate solicitările Comisiei de întreprindere a unei vizite de 

lucru au avut incluse tematici și instituții cu care delegația parlamentara 

dorea să stabilească întrevederi. 

 Ca exemplu domnul secretar Nicolae Daniel Popescu a dorit să 

menționeze și o parte din vizitele de lucru întreprinse de membri ai Comisiei 

în anul 2017 (fiind aduse în atenție vizitele de lucru întreprinse în Serbia, 

Italia- unde au fost incluse tematici și instituții), precum și vizita de lucru în 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care urmează a se efectua în 

a doua parte a acestui an ( fiind de asemenea incluse tematici si institutii). 

        Ca și completare, domnul secretar de stat Dănuț Sebastian 

Neculăescu a dorit să precizeze faptul că ambasadele sunt foarte importante, 

ele fiind nervurile MAE, dar deciziile sunt luate de MAE. 
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        În acest context, domnia sa a dorit sa menționeze că MAE se va 

consulta cu ambasadele și va veni cu un răspuns consolidat. 

 În ceea a ce privește comunicare, domnul secretar de stat Dănuț 

Sebastian Neculăescu a dorit să precizeze că aceasta trebuie să fie foarte ușor 

de realizat, neavând probleme până în prezent. 

 Domnul președinte Constantin Codreanu a adus în atenție faptul 

că de fiecare dată membrii Comisiei specifică în solicitarea trimisă DGAE-ului, 

tematica și instituțiile cu care doresc sa stabilească întrevederi, precizând de 

asemenea ca se propun și 2 perioade pentru a da posibilitatea Ambasadei 

României din țara respectivă de a stabili întrevederile propuse de membrii 

Comisiei. 

 Un alt subiect atins în cadrul discuțiilor de către domnul Matei 

Adrian Dobrovie a fost cel legat de vizita de lucru în Ucraina, și anume dacă 

se vor putea relua demersurile parlamentare. 

 În încheierea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a 

mulțumit domnului secretar de stat Dănuț Sebastian Neculăescu  pentru 

participarea la ședința Comisiei, fiind convins că rezultatele se vor vedea. 

 

Miercuri, 20  iunie 2018  și Joi,  26 iunie 2018 

 

Studiu individual. 

 

PREȘEDINTE, 

           Constantin CODREANU 

 

 
SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Nicolae Daniel POPESCU 

 
        
 

         Consilier parlamentar, 
                                                                                       Mona-Valentina ALESANDRU 


