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    Parlamentul României 
       Camera Deputaţilor 

 
          Comisia pentru comunităţile de români 

  din afara graniţelor ţării 
  

 

  
SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 septembrie 2019 

 

       Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      Şi-a desfășurat lucr ările în zilele de 17, 18 şi 19 septembrie 2019 

 

                  La lucrările Comisiei din ziua de 17 septembrie 2019 au participat 13 deputaţi din 

totalul de 17 membri: 

     Constantin Codreanu (PMP) – președinte, Nicolae Daniel Popescu (USR) – vicepreședinte, 

Ioan Sorin Roman (PSD) – vicepreședinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreședinte, Dumitru Lupescu 

(USR) – secretar, Nicolaie-Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar, Matei-Adrian Dobrovie (PNL), 

Angelica Fădor (PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Claudia Gilia (PSD), Costel Lupașcu (PSD),  Marilen-

Gabriel Pirtea (PNL) şi Alin-Vasile Văcaru (PRO EU ).             

  Au absentat: 

  Ştefan-Alexandru Băișanu (ALDE), Cristian Buican (PNL), Doru-Petrișor Coliu (PMP) şi 

Alexandru-Mihai Voicu (PNL).  

  Au participat în calitate de invitați din partea Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni domnii  Victor Ionescu – subsecretar de stat și Bogdan Stavăr – consilier și doamna Mihaela 

Dumitru – consilier, din partea Ministerului Afacerilor Interne - Direcție Generale de Pașapoarte au 

participat doamnele Cristina Cojocariu – director general și Alina Croitoru - șef serviciu, iar din partea 

Direcției de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DGPABD) a participat doamna 

Carmen Ionela Sîrb – director adjunct. 

Mar ți, 10 septembrie  2019      

    Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării și-a desfășurat lucrările în 

ziua de 17 septembrie 2019, fiind condusă de domnul președinte Constantin Codreanu. 

 

mona.alesandru
Comisii
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După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, punctul 2 devenind punctul 1, ședința 

Comisiei a continuat cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.248 

din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. (PLx 

328/2019). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.34 din Legea nr.248/2005 

privind regimul liberei circulaţii a cetățenilor români în străinătate, cu modificările si completările 

ulterioare, în sensul atribuirii calităţii de act de identitate paşaportului simplu electronic şi 

paşaportului simplu temporar. 

În deschiderea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul domnului 

senator Viorel-Riceard Badea, secretar al Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării,  

în calitate de inițiator. 

După cum a precizat domnia sa, Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 

iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PLx 328/2019) a 

fost discutat cu câteva luni în urmă, această inițiativă legislativă venind practic în urma discuțiilor 

purtate cu foarte mulți cetățenii români cu domiciliul in străinătate, mare parte dintre ei fiind 

posesori ai pașapoartelor cu domiciliul în străinătate. 

În acest context, domnul secretar Viorel Riceard Badea a adus în atenție că, acești cetățeni 

români, cu pașapoarte cu domiciliul în străinătate i-au adus la cunoștință faptul că, au mari 

probleme atunci când încearcă să beneficieze de anumite drepturi de care ar putea beneficia orice 

cetățean român. 

De asemenea, domnul senator Viorel-Riceard Badea a mai adus în atenție că aici se intră 

într-o contradicție cu legea pentru că, așa cum se spune în legislația în vigoare, identitatea unui 

cetățean român se asumă numai în cazul în care acesta deține un buletin de identitate sau un 

buletin de identitate provizoriu, ei având pașapoarte de cetățean cu domiciliul în străinătate, 

neputând dispune de o serie de servicii de care beneficiază cetățeanul aici. 

 Deschiderea unui cont bancar în țară de către cetățenii români cu domiciliul în străinătate, 

a fost una dintre probleme aduse în atenție de către domnul senator Viorel Riceard Badea. 

 Domnul senator Viorel Riceard Badea a precizat de asemenea că, această inițiativă 

lămurește tocmai acest lucru, și anume, să-i facă pe cetățenii români cu domiciliu în străinătate        

(care nu mai au acte de identitate în conformitate cu legea) să poată dispune de drepturile pe care 

le are orice cetățean român, în baza pașapoartelor de cetățean român cu domiciliul în străinătate. 

 În acest context, doamna director general Cristina Cojocariu a precizat că, atât pașaportul 

de cetățean român, cu domiciliu în străinătate, cât și cartea de identitate, sunt documente cu care se 

poate face dovada identității atât în fața autorităților din România, cât și în fața autorităților 

străine, între cele două documente, act de identitate și pașaport, existând totuși și anumite 
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deosebiri, aceste documente fiind în primul rând reglementate de acte normative separate, de o 

legislație specială, iar potrivit art.13 din OUG 97/2007, actul de identitate este documentul care 

face dovada identității cetățeanului român, a adresei de domiciliu, și după caz, a adresei de 

reședință, lucru care nu se întâmplă și în cazul pașaportului, pentru că, în pașaport nu avem 

mențiuni cu privire la domiciliul cetățenilor, în cazul de față, a cetățenilor români cu domiciliul în 

străinătate. 

 Totodată, domnia sa a adus în atenție că, la nivelul Direcției Generale de Pașapoarte nu 

există nici măcar o evidență a acestor domicilii în străinătate, DGP neavând competență să obțină 

domiciliile de la cetățeni și să prelucreze date cu privire la domiciliul din străinătate, întrucât, 

pentru obținerea unui pașaport CRDS este nevoie doar de prezentarea unui drept de ședere și 

nicidecum a unei dovezi cu privire la domiciliul pe care aceștia și-l stabilesc în străinătate. 

 În ceea ce privește actul de identitate, domnia sa a adus în atenție că, actul de identitate 

este atât un drept cât și o obligație pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani, în 

timp ce pașaportul este un document facultativ pe care cetățenii îl pot obține numai în cazul în care 

doresc acest lucru. 

 Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că sunt contradicții în ceea 

ce a precizat domnia sa, pe de o parte a precizat că pașaportul este act de identitate, iar pe cealaltă 

parte că pașaportul nu este act de identitate. 

 Doamna director general Cristina Cojocariu a subliniat că pașaportul este act de identitate, 

dar nu face dovada adresei de domiciliu. 

Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a adus în atenție că, chiar au fost 

discuții în cadrul Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării cu privire la 

actele de identitate, precizând că este o problemă pe care colegii domniei sale încearcă să o trateze 

și să o îndrepte, considerând că toți membrii Comisiei și-ar dori ca cetățenii români cu domiciliul 

în străinătate să aibă posibilitatea obținerii unui act, document de identitate, așa cum se prevede în 

OUG 97/2005, mai exact, prevederile art.12 alin.(3)  în care nu este specificat nimic de pașaport. 

 În acest context, domnia sa  a precizat că sunt țări în care cetățenii români cu domiciliul în 

străinătate merg și nu li se oferă posibilitatea unui act de identitate eliberat de respectiva țară unde 

își au domiciliul sau reședința, dând ca exemplu cetățenii români cu domiciliul în străinătate care 

ajung de multe ori într-o țară în care au nevoie de un act de identitate să călătorească în altă țară, 

dar le-a expirat pașaportul, în această situație acești cetățeni nemaiputând  face nimic.  

 Alte exemple aduse  în atenție de către domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu 

a fost legate de deschiderea unui cont în bancă și problemele apărute în Instanță. 

 Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu sa a precizat că ori se vine și se 

completează OUG și spunem că și pașaportul este act de identitate, dar ne-am lovi de cealaltă 
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problemă, așa cum a fost menționat de DGP, cea a domiciliului, reședinței, ori o lăsăm așa cum 

este în momentul de față. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că, din respect pentru colegii domniei sale și de 

cetățenii români care se află în această situație, propune avizarea favorabilă a acelor două inițiative 

legislative, lăsând Comisiile sesizate în fond să decidă, propunând în același timp, venirea cu o 

nouă inițiativă legislativă prin care se dorește pe de o parte abrogarea alin.(6) art.34 din Legea 

248/2005, care obligă cetățeanul român de a obține acel CRDS, să predea cartea de identitate și să 

aibă posibilitatea ca până aceasta expiră să o păstreze (pentru că nu există niciun fel un prejudiciu 

pe care un astfel de demers l-ar face statului român) sau să-i oferim posibilitatea cetățeanului, 

modificând art. 17 alin.(2) lit.h din OUG 97/2005, pentru că acolo avem enumerate acele date cu 

caracter personal care trebuie înscrise în actul de identitate, în cartea de identitate. 

În acest context, domnul Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a adus în atenție că la lit.h al 

art.17 din OUG 97/2005, se face precizarea că aceasta va conține adresa de domiciliu a titularului, 

membrii Comisiei dorind să completeze cu sintagma „ sau adresa de reședință/corespondență 

declarată “ și să se introducă noțiunea de domiciliu declarat așa cum îl găsim în foarte multe state. 

În urma celor prezentate, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a propus 

depunerea unei inițiative legislative pentru că, așa cum a precizat domnia sa, cetățenii români, 

indiferent că sunt în România sau în străinătate, să aibă posibilitatea de a-și alege o adresă de 

corespondență, pentru că relația cu statul sau cu terțe persoane este singurul lucru care contează 

din punctul domniei sale de vedere. Adică, să se dea posibilitatea cuiva, a acelui care dorește să 

comunice ceva, unde să facă acest lucru.  

În completarea celor susținute de domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu, 

domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că se descongestionează astfel activitatea a tot 

ceea ce înseamnă evidența populației. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a mai precizat că se cunoaște 

foarte bine care este parcursul unui dosar atunci când un cetățean vine să predea acea carte de 

identitate, care, din punctul domniei sale de vedere este inutilă, aducând în atenție atunci când a 

încercat să găsească argumente și nu a găsit, ca să se majoreze valabilitatea pașapoartelor de la 5 

la 10 ani. 

Opinia domniei sale fiind că acesta ar fi un argument în plus, și anume, partea cu cărțile de 

identitate atunci când se predau, atunci când se face un CRDS. 

Referitor la cartea de identitate, doamna director adjunct Carmen Ionela Sîrb a precizat că, 

aceasta se predă în momentul în care se face un CRDS, tocmai pentru a nu amesteca această 

categorie de cetățeni români cu domiciliul în România, cu cei care și-au ales domiciliul în 

străinătate, aceasta fiind distincția ca o persoană să aibă un singur domiciliu. 
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 În privința prelucrării datelor cu caracter personal, doamna director general Cristina 

Cojocariu a precizat că nu are posibilitatea prelucrării datelor cu caracter personal. În opinia 

domniei sale fiind o prelucrare excesivă. 

Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că nu domnia sa, ci 

DEPABD o pot face, dacă dăm posibilitate prin lege că în actul de identitate să-i treacă 

domiciliul/reședința sau adresa de corespondență, el o să-i treacă în cartea de identitate pe baza 

declarației a ceea ce dorește cetățeanul să-și treacă acolo. Fie domiciliul și face dovada 

domiciliului, fie reședința și face dovada reședinței, fie o adresă declarată și o declară pe propria 

răspundere. 

În acest context, doamna director adjunct Carmen Ionela Sîrb  a precizat că o să analizeze 

variantele propuse de membrii Comisiei, dar are o reținere legată de domiciliul declarat, opinia 

domniei sale a fost că la domiciliul declarat pot avea probleme cu cetățenii, dând ca exemplu 

situația în care cetățeanul declară o adresă de corespondență la o persoană, iar persoana respectivă 

nu este de acord. 

Doamna director general Cristina Cojocariu a confirmat crearea dosarului în momentul 

eliberării pașapoartelor pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, cu mențiunea că acei 

cetățeni trebuie să demonstreze dreptul de ședere în statul respectiv. 

În completarea celor precizate de către doamna director general Cristina Cojocariu,  

domnul senator Viorel-Riceard Badea a precizat că poate se vor introduce și adrese, pentru că este 

normal să spui adresa unde locuiești dacă dorești să-ți dau un act, altfel nu primește actul. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că aici intervine schimbarea de care se 

vorbea mai devreme, domiciliul, reședința, adresa de corespondență. 

Doamna director general Cristina Cojocariu a precizat că trebuie să se raporteze și la 

obiectul de activitate al Direcție Generale de Pașapoarte (DGP), DGP neținând evidența 

domiciliilor din străinătate. Ca atare nu poate impune cetățeanului să ne facă dovada domiciliilor 

din străinătate, pentru că nu ar concorda cu activitatea DGP-ului. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că, DGP-ului trebuie să i se facă doar dovada dreptului 

de ședere, trebuind fi luat în calcul și libertatea de liberă circulație a cetățeanului și dreptul de 

muncă în străinătate unde dorește cetățeanul. Ca atare, DGP-ul nu poate obliga cetățeanul să stea 

într-un singur stat pentru a obține un anumit pașaport. 

În acest context, domnul senator Viorel Riceard Badea a propus crearea unui CRDS cu 

reședința în străinătate, având în vedere că cetățeanul nu are dovada că are domiciliul acolo. 

Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că propunerea membrilor 

Comisiei în viitor este de inițiere a unei propuneri legislative care nu va impieta cu nimic 

activitatea DGP-ului, ușurând de astfel munca DGP-ului, în sensul eliminării alin.(6) care mă 
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obligă la reținerea cărții de identitate a cetățeanului și crearea unui dosar, prin această inițiativă 

legislativă introducându-se posibilitatea ca cetățeanul să-ți obțină un act de identitate în care să se 

treacă domiciliul (dacă are unul și și-l declară), reședința sau adresa de corespondență pentru ca 

statul român, la nevoie, să poată să corespondeze cu cetățeanul, să poată să-i transmită documente, 

informații, solicitării, etc. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că, dacă cuiva din statul român, Poliția, ANAF, 

Tribunal, sau orice instituție publică sau persoană privată interesată dorește să contacteze 

cetățeanul român cu domiciliul în străinătate, să-l notifice cu ceva, nu o poate face pentru că nu are 

adresă, nu are practic nimic despre el. 

După cum a mai precizat domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu, membrii 

Comisiei, prin această inițiativă legislativă, oferă posibilitatea să se aibă niște date, pentru că, 

cetățeanul își asumă sub semnătură, pe propria răspundere care este domiciliul, reședința sau 

adresa de corespondență pe care și-o declară. 

Doamna director general Cristina Cojocariu a adus în atenție că, potrivit art. 5 din Legea 

248 /2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cetățenii români 

sunt obligați să-și declare prezența pe teritoriul statului pe care se află, aceștia neadresându-se 

misiunilor diplomatice pentru a-și declare prezența pe teritoriul acelui stat. 

Domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că din acest motiv nu-și 

declară șederea acolo, pentru că statul român i-ar reține cartea de identitate. 

În acest context, doamna director general Cristina Cojocariu a precizat că este o 

neconcordanță aici, pentru că odată ce dânșii locuiesc în străinătate ar trebuie să-și păstreze 

statutul de cetățean. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că cunoaște discuțiile purtate pe această temă,   

dorindu-se îmbrățișarea unui model din Ungaria, astfel încât, domiciliul să apară pe un card 

separat și nu ne mai împiedicam în aceste modificări legislative.  

Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a precizat că nu înțelege de ce este atât de greu să 

fie luată această adresă de domiciliu și să fie trecută și în pașaport pentru a se rezolva această 

problemă, propunând în același timp venirea cu soluții. 

Mai exact, domnia sa dorea realizarea unei sinteze în ceea ce înseamnă pașaport și ceea ce 

înseamnă buletin, astfel încât acele date să fie înscrise și în pașaport. 

Doamna director general Cristina Cojocariu a precizat că este o prelucrare excesivă de 

date, scopul și activitatea DGP-ului este de eliberare a unui pașaport, DGP-ul neținând evidența 

domiciliilor cetățenilor români din străinătate, aducând în același timp în atenție că DGP ține 

evidența cetățenilor din România. 
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În cazul limitării accesul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate la serviciile pe care 

băncile ar trebui să le acorde acestora, domnia sa a mai precizat că problema ar putea fi la bănci și 

nu la DGP, înțelegând în același timp că o problemă ar fi și la notari. 

În acest context, domnul senator Viorel Riceard Badea a precizat că actul, cartea de 

identitate cât și pașaportul fac dovada identității cetățeanului, opinia domniei sale fiind că 

problema ar fi la  instituțiile care sunt reticente în a recunoaște niște documente care fac dovada 

identități persoanei. 

Cu privire la documentele de călătorie, doamna Alina Croitoru, șef serviciu în cadrul   

DGP-ului a adus în atenție că, în Legea 248/2005, alin.(6) se precizează „documentele de călătorie 

prevăzute la alin. (1) sunt proprietatea statului român şi fac dovada, în faţa autorităţilor române 

şi străine, a identităţii, cetăţeniei, calităţii, precum şi a dreptului titularului de a călători în 

străinătate. “  

În acest context, domnul secretar Nicolaie-Sebastian Valentin Radu a precizat că, pe de 

altă parte se poate modifica acest alineat, eliminând sintagma „în faţa autorităţilor române şi 

străine“ cu sintagma „ și  fac dovada cetățeniei, calității “. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul domnului subsecretar de stat 

Victor Ionescu pentru a-și expune punctual de vedere. 

Domnul subsecretar de stat Victor Ionescu a precizat că, în măsura în care se va modifica 

legislația, MpRP își asumă informarea și va comunica, rolul MpRP-ului fiind acela de comunica și 

de a informa. 

În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul domnului 

secretar Dumitru Lupescu . 

Domnul secretar Dumitru Lupescu a informat că aceeași inițiativă legislativă a avut-o și la 

Comisia de apărare, ordine publică și siguranță națională, domnia sa fiind de altfel și secretar în 

cadrul acestei Comisii.  

Domnia sa a precizat că trebuie gândit ce trebuie făcut pentru cetățenii pe care membrii 

Comisiei îi reprezintă. 

Cu privire la cartea de identitate,  domnul secretar Dumitru Lupescu a adus în atenție cazul 

fiicei domniei sale care locuiește la Londra și care are nevoie de cartea de identitate pentru că este 

proprietară a apartamentului pe care îl deține. 

În acest context, domnia sa a adus în atenție că nu a putut face acest lucru pentru că nu este 

lângă persoana respectivă. 

După cum a precizat domnul secretar Dumitru Lupescu, a făcut o procură pentru ridicarea 

cărții de identitate. Între timp, inclusiv în fața Ministerului Afacerilor Interne i s-a comunicat că 

procura nu este valabilă decât dacă scrie pentru ridicarea cărții de identitate. Procura nefiind 
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valabilă nici la banca decât dacă scrie Banca Transilvania, concluzionând că trebuie trecute toate 

băncile, toate entitățile, etc și atunci spunem” în fața terților”, astfel dând ceva clar cetățenilor din 

care să rezulte că ei au un domiciliu undeva. 

De asemenea, domnul secretar Dumitru Lupescu a dus în atenție că fiica domniei sale nu a 

putut ocupa casa din Londra decât pe baza unui contract, deci aceea fiind reședința acum. 

După cum a precizat domnia sa, în cartea de identitate, reședința este în București, cartea 

de identitate servind românilor în țară, dar în afară este nulă, în fața autorităților statului român 

trebuind să prezinți cartea de identitate inclusiv unde te poziționezi în spațiu. 

Domnul secretar Dumitru Lupescu a mai precizat că, dacă ar fi predat cartea de identitate 

pierdea dreptul, preferând să nu o facă. 

În acest context, domnia sa a rugat ca atunci când se invocă articole și alineate să se 

gândească și cum pot fi ele modificate pentru a se atinge scopul. 

În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a propus avizarea 

favorabilă a inițiativei legislative.  

  În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la 

lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

Ședința Comisiei a continuat cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege pentru completarea 

art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și 

actele de identitate ale cetățenilor români (PLx 324/2019). 

Proiectul de lege are obiect completarea art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 

republicate, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit proiectului, paşaportul simplu care 

se eliberează, la cerere, cetăţeanului român care şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, 

eliberat în condiţiile art.34 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 

români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, ar urma să facă dovada identităţii 

titularului acestuia. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 

avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere al 

Guvernului care nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări 

au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

Ședința Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a continuat cu  

discuții privind calendarul deplasărilor Comisiei în această sesiune parlamentară, subiect adus în 

dezbatere de către domnul vicepreședinte Ioan Sorin Roman. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a adus în atenția membrilor 
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Comisei răspunsul primit de la Direcția Generală afaceri Externe (DGAE), în urma solicitării 

membrilor Comisiei de efectuare a unei vizite de lucru în Regatul Spaniei, în ultima decadă a lunii 

Octombrie a.c..  

Astfel, Comisia a fost informată că, vizita de lucru propusă de membrii Comisiei nu mai 

poate avea loc datorită evenimentelor politice interne derulate în ultimele luni, urmând ca în 

funcţie de evoluţiile politice din Regatul Spaniei, să se revină cu precizări.   

Având în vedere cele aduse la cunoștință, membrii Comisiei au propus efectuarea unei 

deplasări în Ucraina, în contextul situaţiei tensionate şi a semnalelor îngrijorătoare primite de la 

comunităţile de români din Ucraina. 

           Cea de-a doua vizită de lucru propusă a fost în Israel,  în vederea monitorizării şi gestionării 

eficiente a problematicii românilor de pretutindeni, a consolidării relaţiilor de cooperare pe linie 

parlamentară dintre Parlamentul României şi Knesset, a menținerii unei strânse legături cu membri 

ai comunității de români din Statul Israel, precum și pentru a promova profilul identitar românesc 

în cadrul societății israeliene și a sublinia importanța învățării limbii române de către generațiile a 

doua și a treia pentru a păstra legătura cu țara din care au venit. 

În urma epuizării dezbaterilor asupra iniţiativelor legislative, precum şi a punctelor înscrise pe  

Ordinea de Zi, lucrările şedinţei Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  din data 

de 17 septembrie 2019,  au fost declarate închise. 

 

Miercuri, 18 septembrie şi Joi, 19 septembrie  2019 

 

        Studiu individual. 

 

     PREŞEDINTE,  

                     Constantin CODREANU 

 

  

SECRETAR, SECRETAR, 

Nicolaie-Sebastian Valentin RADU Dumitru LUPESCU 

 
 
 
 
 
 

                         Consilier parlamentar, 
                                                                                                                                               Mona-Valentina ALESANDRU 


