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PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din ziua de 29 iunie 2020 

 

         Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

      și-a desfășurat lucrările în ziua de 29 iunie  2020 

 

Luni, 29 iunie 2020 

 

               La lucrările Comisiei au participat 12 deputaţi din totalul de 18 membri: 

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

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

(USR) – secretar, Ştefan-Alexandru Băișanu (neafiliat),  Matei-Adrian Dobrovie (PNL), Nicolae Georgescu 

(PSD), Claudia Gilia (PSD), Costel Lupașcu (PSD) , Alin-Vasile Văcaru (PRO EU) şi Mihăiță Vîrză (PSD)  

Au absentat: 

  Nicolaie-Sebastian Valentin Radu (PSD) – secretar, Cristian Buican (PNL), Doru-Petrișor 

Coliu (PMP), Angelica Fădor (PNL), Marilen-Gabriel Pirtea (PNL), şi Alexandru-Mihai Voicu (PNL). 

     

 Au participat în calitate de invitați din partea Ministerului Afacerilor Externe doamna Alina 

Orosan – director general și domnii directori generali Valentin Muntean– Departamentul Afaceri Consulare 

și Bogdan Filip- Direcția relații interinstituționale și Proiecte, din partea Autorității Naționale pentru 

Cetățenie a participat doamna Mirela Popescu – Director, Direcția Contencios și Relații Publice, iar din 

partea Ministerului de Justiție a participat domnul Mihai-Gabriel Cucu - consilier    
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 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării și-a desfășurat lucrările în ziua de           

29 iunie 2020, fiind condusă de domnul președinte Constantin Codreanu. 

 După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, ședința Comisiei a continuat cu dezbaterea asupra 

Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de 

pretutindeni şi pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 21/1991 (PL-x.505/2020), 

Comisia fiind sesizată în fond împreună cu Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia juridică, 

de disciplină și imunități. 

        Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.299/2007, precum şi 

modificarea şi completarea Legii nr.21/1991, în sensul instituirii Cărţii Verzi a Românilor de Pretutindeni, 

ca document de identificare a persoanelor care nu deţin cetăţenia română, dar care fac parte din categoria 

românilor de pretutindeni în sensul definit de lege, şi solicită drept de muncă şi de reşedinţă în România. 

Această Carte Verde va permite românilor de peste hotare, care nu deţin cetăţenia română, să muncească în 

România, fără obligativitatea obţinerii suplimentare a unui permis de muncă sau de şedere pentru străini, de 

a deschide conturi bancare, de a înfiinţa societăţi comerciale, ca orice cetăţean român, de a beneficia de 

educaţie la toate nivelurile, de servicii medicale de urgenţă. Totodată, proiectul reglementează şi aspecte ce 

ţin de acordarea cetăţeniei de onoare. 

În deschiderea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a făcut o scurtă prezentare a 

proiectului de lege, precizând că acest proiect de lege se referă la completarea Legii nr.299/2007, fiind una 

dintre legile cele mai dezbătute de Comisie pe o perioadă îndelungată, și anume, cea privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni, proiect care se referă de asemenea și la legea pentru modificarea și completarea 

Legii cetățeniei nr.21/1991.  

Totodată, domnia sa a mai precizat că în esență,  este vorba despre un proiect de lege care însumează 

mai multe inițiative legislative aflate în circuitul legislativ al Parlamentului, fiind practic o lege care modifică 

două aspecte importante,  pe de o parte emite această Carte Verde a românilor de pretutindeni , fiind ceea a 

ce au solicitat foarte mulți dintre etnicii români din afara granițelor țării, inclusiv prin organizațiile lor 

reprezentative și anume, să abia acces pe piața forței de muncă în condițiile în care procesul de redobândire 

sau de dobândire a cetățeniei române se desfășoară extrem de anevoios . 

După cum a precizat domnul președinte Constantin Codreanu,  ca o consecință a situație care este la 

ANC și care a dus la existența a peste 200.00 de dosare restante în acest moment, legea propune un lucru pe 

care îl prevede de fapt o ordonanță de urgență a guvernului, respectiv OUG 65/2017, fiind o ordonanță prin 

care s-a reușit să se rezolve ceea ce în spațiul public este cunoscut ca “dosarul minorilor non-cetățeni” și 

anume, minorii care nu erau incluși în dosarele părinților și care la un moment dat s-au trezit într-un hiatus 

legal, nu puteau să-și perfecteze actele de identitate românești. 

Altfel spus, concluzionând, domnia sa mai precizat că avem Cartea Verde a românului de 

pretutindeni, exemplu preluat de la alte state ale UE și nu numai , poate cea mai cunoscută dintre toate fiind 

cardul american, existând și alte carduri. 
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Totodată, domnul președinte Constantin Codreanu a mai precizat că avem și acea prevedere legală 

de cetățenie română, a Comisia pentru cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie și anume, 

dublarea numărului  de membrii ai Comisiei pentru cetățenie, tocmai pentru a debloca procesul de examinare 

și de soluționare a dosarelor depuse, în plus, proiectul de lege prevăzând și câteva elemente legate de 

cetățenie de onoare acordată străinilor. 

În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a dat cuvântul invitaților pentru a 

prezenta punctele de vedere pe acest proiect de lege. 

Astfel, domnul Bogdan Filip, director general în cadrul Ministerului Afacerilor Externe a precizat că 

poziția ministerului este de respingere din varii motive. 

După cum a precizat domnia sa, unul dintre motive fiind că inițiativa legislativă pune în discuție 

chestiunea limitelor intervenției statului în protejarea minorităților sale de pe teritoriul altui stat, problemă 

care a fost deja analizată de Comisia de la Veneția în raportul său, și care reprezintă acroșarea la principiile 

dreptului internațional. 

 Din perspectiva drepturilor care pot fi reglementate în favoarea etnicilor înrudiți, domnul director 

general Bogdan Filip a mai precizat că tratamentul pe care chiar îl pot viza este argumentul cultural și 

educațional, și nu în sfera drepturilor economice și politice, iar toate drepturile pe criteriu etnic, dincolo de 

aspectele cultural și educațional încalcă principiul nediscriminării. 

În acest context, domnia sa a precizat că aceste persoane nu pot fi atrase pe piața internă a muncii cu  

o tehnologie care este folosită în proiectul de lege în baza etniei acestora, fiind necesare aplicarea normelor 

generale în materie de migrație în scopul muncii. 

Alte motive ale respingerii inițiativei legislative aduse în atenție de domnul director general Bogdan 

Filip a fost modul în care este concepută a ceea ce se numește Cartea Verde a românului de pretutindeni , 

precum și efectul populației care este, după cum a precizat domnia sa asimilarea din perspectiva drepturilor, 

a etnicului român, unui cetățean român, ceea a ce nu are o bază juridică națională de informare a principiului 

de drept internațional. 

Totodată, domnia sa a mai menționat ca motiv al respingerii faptul că sunt contrare dreptului 

internațional și dispozițiile prin care se atribuie un rol cvazi oficial unor asociații non-guvernamentale în 

legislația dintr-un alt stat. 

Domnul director general Bogdan Filip a precizat că propunerea legislativă ce vizează modificarea 

art.8 din Legea cetățeniei române este problematică deoarece creează un regim distinct de acordare a 

cetățeniei române în funcție de criteriul de etnie, o astfel de reglementare contravenind principiului 

nediscriminării pe criteriul etnic. 

Domnul director general Bogdan Filip a semnalat de asemenea necesitatea evitării utilizării 

documentelor oficiale unor concepte care pot crea confuzii, precizând în același timp că există  o anumită 

incertitudine cu privire la persoanele cărora li se acordă Carte Verde . 

În acest context, domnia sa a mai precizat că dacă în art.61 la alin.(1)  se menționează despre un 
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document de identificare a cetățenilor români, la art.62 alin.(4) se arată că, Cartea poate fi acordată numai 

unei persoane care nu deține cetățenia română sau permis de ședere permanentă pe teritoriul României. 

După cum a mai precizat domnul director general Bogdan Filip, această situație se repetă la art.62 

alin.(1) lit.c), unde se precizează că una dintre condițiile de întocmire a Cărții Verzi este de demonstrare a 

cetățeniei române. 

Domnia sa a precizat de asemenea că la art. art.61 la alin.(1) se face referire la cetățenii români și 

apatrizii de origine română, indiferent cu ce sunt aceștia identificați și care aparțin filonului cultural 

românesc și își asumă în mod liber identitatea culturală română. 

Astfel, domnul director general Bogdan Filip a precizat că în măsura în care această identificare ar 

crea un filon pentru cetățenii români, formularea este deosebit de restrictivă și evident discriminatorie, 

aceștia fiind cetățeni români care au dobândit cetățenia  prin naturalizare, în condițiile legii, și anume după 

naștere, și care ar putea fi excluși după aplicarea legii. 

Printre alte propuneri aduse în atenție și care după cum a precizat domnia sa vizează extinderea 

beneficiilor, unele dintre acestea fiind formulate în Constituția României, precum cel  referitor la dobândirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor, art.61 alin.(2),  în măsura în care persoanele în cauză nu sunt 

cetățeni români sau cetățeni ai unor state membre ale UE  sau ai unor state cu care România a încheiat 

tratatul internațional reglementând domeniul în cauză.  

După cum a precizat domnul director general Bogdan Filip, exisă alte propuneri care sunt contrare 

dreptului internațional, precum cele care nu permit reglementarea unui drept etnicilor români la protecția 

consulară, în condițiile în care aceasta nu poate fi acordată decât cetățenilor statului, în condiția cazului 

cetățenilor unui alt stat, în absența consimțământului acestui stat. 

Din perspectiva protecției consulare, domnia sa a precizat că apreciază că ar fi problematice 

prevederile precum cele care acordă consulilor competența de a acorda sau prelungi Cartea Verde,            

art.66 alin.(2) și alin.(9), având în vedere limitele de acțiune ale misiunilor diplomatice și consulare ale 

statului de reședință, altfel cum sunt stabilite prin Convențiile de la Viena privind relațiile diplomatice, 

respectiv cele consulare. 

Neclaritatea necesității unui registru al căilor de atac împotriva deciziilor consulilor a fost un alt 

subiect adus în atenție de către domnul director general Bogdan Filip. Astfel,  domnia sa a precizat că este 

oarecum neclar rostul unui registru al căilor de atac împotriva deciziilor consulilor de a refuza acordarea sau 

anularea Cărții, în acest context referindu-se la art.65 alin.(2) lit b), precizând în același timp că  formularea 

din text este ambiguă, neînțelegându-se dacă cele ce se atacă în ipoteza a doua a textului este refuzul anulării 

sau decizia de anulare. 

Totodată, domnul director general Bogdan Filip a mai precizat că unele prevederi ale proiectului 

implică amendarea și a unor legi în vigoare precum cele privind regimul străinilor, în speță cele care fac 

referire la reglementările privind accesul pe piața muncii. 

În acest context, domnia sa a precizat că propunerea de reglementare relativă, de exceptare de la 
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obligația de a deține permis de muncă pentru titularii cărții, creează premisele  unui  tratament 

discriminatoriu,  în speță, acordarea dreptului de muncă pe criteriu etnic, care se sancționează pe partea 

protecției de muncă. 

Doamna Mirela Popescu – Director al Direcția Contencios și Relații Publice din cadrul Autorității 

Naționale pentru Cetățenie (ANC) a precizat că împărtășește punctul de vedere al Ministerului Afacerilor 

Externe (MAE) cu privire la Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni şi pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 21/1991 

(PL-x.505/2020). 

Domnia sa a mai precizat că această discuție a fost acordată și în luna noiembrie a anului trecut, 

dezbătând pe larg atunci toate motivele, iar în ceea a ce privește Cartea Verde, doamna director Mirela 

Popescu a mai  precizat că nu va formula o discuție complexă pentru că domeniul de activitate al ANC este 

de acordare a cetățeniei române, dorind însă să semnaleze modificările aduse pe legea cetățeniei. 

Astfel, cu privire la Legea cetățeniei române nr.21/1991, art. 8 alin. (3), se introduce un nou alineat, 

în acest context domnia sa a precizat că ANC nu împărtășește aceeași opinie  pentru că se face o discriminare 

pe criteriul etnic, în sensul că nu se pot impune anumitor persoane să respecte condiția de a fi 8 ani de zile pe 

teritoriul statului român, iar pentru alte persoane, care doar aparțin filonului lingvistic și cultural românesc și 

își asumă în mod liber identitatea culturală română, fără a defini corect și complet cercul acesta cu niște 

criterii clar stabilite în lege, nu putem să creăm o situație de discriminare între aceste două categorii de 

persoane.  

Doamna director Mirela Popescu a mai  precizat că reprezentanții ANC se bucură de inițiativa 

Comisiei de a mări numărul de membrii în Comisia pentru cetățenie din cadrul ANC la 40 de membrii, în 

acest context informând membrii Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării faptul că 

în prezent, Comisia funcționează cu un număr de 18 membrii activi, ceea a ce generează o imposibilitate de a 

soluționa în termenul legal de 5 luni aceste dosare restante,  motivul astfel existența actualmente a unui  

număr de peste 200.000 de dosare restante. 

Domnul Mihai Gabriel Cucu, consilier în cadrul Ministerului Justiției a precizat că sunt două părți 

ale acestei inițiative legislative și anume, una care vizează modificarea Legii nr.299/2007privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni și care nu cade formal în domeniul de competență al Ministerului Justiției, 

iar cea de-a doua, cea care vizează Legea cetățeniei române nr.21/1991 unde este domeniul rezervat prin 

lege Ministerului de Justiție. 

 După cum a mai precizat domnia sa, între cele două legi există o întrepătrundere, fără însă ca această 

întrepătrundere explicită să fie formulată în termeni expliciți prin modificarea art.8 din Legea cetățeniei 

române nr.21/1991 

 Totodată, legat de modificările aduse Legii cetățeniei române nr. 21/1991, și anume majorarea 

numărului de membrii la 40, domnul Mihai Gabriel Cucu  a precizat că în opinia Ministerului de Justiție va 

crea probleme pe termen scurt, probabil insurmontabile, pentru că nu au de unde aduce încă 20 de membrii, 
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personal de specialitate juridic asimilat magistraților, imediat la Comisia pentru cetățenie din cadrul 

Autorității Naționale pentru Cetățenie. 

Tocmai de aceea, după cum a mai precizat domnia sa, prin Ordonanța promovată în anul 2017, 

având în vedere că numărului personalului de specialitate juridic asimilat judecătorilor și procurorilor 

fluctuează, s-a stabilit că numărul membrilor Comisiei pentru cetățenie este stabilit anual prin ordin al 

ministrului Justiției, pentru că dacă avem un număr care scade, de  personal în activitate efectiv, decât cel 

prevăzut de lege, Comisia este blocată, deci nu va soluționa niciun dosar.  

De asemenea, domnul Mihai Gabriel Cucu a precizat că dacă se adaugă și faptul că personalul de 

specialitate efectiv asimilat magistraților este a fi recrutat prin examene la Institutul Național al 

Magistraturii, deci nu mai este recrutat de ANC sau de Ministerul de Justiție ci printr-un concurs național, o 

să fie probleme foarte mari. 

În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a dorit să cunoască câtă pregătire juridică 

trebuie să ai ca să te uiți peste un dosar și să spui dacă dosarul respectiv este sau nu este soluționat pozitiv, 

fiind o întrebare, după cum a precizat domnia sa,  care și pus-o și a pus-o diferitor specialiști de la ANC. 

 Domnul Mihai Gabriel Cucu a precizat că nu a lucrat la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, dar 

nu este vorba de o simplă consultare a unui dosar, dar că  probabil poate interveni problema interpretării unor 

dispoziții legale, de încadrare a unor documente în prevederile anumitor regulamente, deci este o activitate 

juridică. 

Domnul Mihai Gabriel Cucu a precizat că oricum, aceasta este prevederea expresă din Legea 

cetățeniei române, însă în această Comisie își desfășoară activitatea personal de specialitate juridică asimilat 

judecătorilor și procurorilor . 

În acest context, doamna director Mirela Popescu, director - Direcția Contencios și Relații Publice 

din cadrul ANC a precizat că în calitate de membru al Comisiei pentru cetățenie, este de profesie judecător și 

detașată la ANC în Comisia pentru cetățenie, nefiind vorba în mod special de pregătirea juridică pe care 

trebuie să o ai în soluționarea dosarului pentru cetățenie,  pentru că într-adevăr nu presupune un efort 

intelectual foarte mare în comparație cu dosarele de la Instanță, fiind un  efort  intelectual mult mai mic, 

presupunând însă o anumită responsabilitate pe care trebuie să o ai,  nefiind de asemenea o responsabilitate 

mai mare decât cea pe care o are un funcționar public, pentru că se acordă cetățenie. 

Totodată, doamna director Mirela Popescu a mai precizat că este un domeniu ce ține de siguranța 

națională, ori persoanele care acordă cetățenia română trebuie să fie foarte stricți, foarte riguroși și foarte 

bine pregătiți și supuși unor condiții mult mai stricte de pregătire profesională și de responsabilitate socială. 

Domnia sa a mai precizat că are un ansamblu de drepturi și anume trebuie să se analizeze în mod 

corespunzător ca să nu se creeze riscul de corupție, iar persoanele care acordă cetățenia trebuie să li se 

acorde anumite criterii, trebuiesc recrutați după anumite criterii, le trebuie ORNIS, astfel că nu oricine poate 

să intre în această Comisie cu orice tip de funcționari și să credem că lucrurile vor merge bine, trebuind să 

asigurăm în același timp și cantitatea dar și calitatea, ori calitatea se asigură cu un nivel înalt de pregătire. 
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În acest context, domnul Mihai Gabriel Cucu a precizat că soluția în opinia Ministerului de Justiție 

ar fi de-a se merge  pe ideea de suplimentare a posturilor alocate ANC-ului. 

Domnia sa a mai precizat că în cele din urmă au o prevedere în sensul de suplimentare efectivă, dar 

nu de suplimentare a numărului de membrii al Comisiei pentru cetățenie, insistând pe menținerea acestui 

număr,  iar pentru stabilirea numărului de membrii să se facă anual prin ordin al ministrului justiției în 

funcție de câți sunt efectiv prezenți la servici. 

În ceea a ce privește stabilirea numărului de membrii ai Comisiei prin lege,  domnul Mihai Gabriel 

Cucu a precizat că se creează probleme,  pentru că dacă îți coboară numărul sub cel prevăzut de lege și nu ai 

posibilitatea să angajezi, atunci blochezi întreaga activitate a Comisiei. 

Doamna director Mirela Popescu a precizat că împărtășește același punct de vedere, însă cu 

mențiunea că se poate modifica schema de personal în sensul majorării acesteia, cu introducerea unor noi 

posturi de personal de specialitate asimilat magistraților, moment în care aceștia vor intra automat în Comisia 

pentru cetățenie, nefiind nevoie neapărat de 40 de membrii prevăzut de lege, ci doar cu majorarea schemei de 

personal care se face la nivelul Ministerului de Justiție, astfel putând rezolva problema punctual și rapid. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că Ministerul de Justiție ar putea detașa magistrați, pentru că este 

permisă detașarea unor magistrați de la Instanță care permit detașarea unor magistrați, și să fie introduși în 

Comisia pentru cetățenie. 

Având în vedere cele aduse în atenție, domnul președinte Constantin Codreanu a concluzionat că ar 

fi nevoie de un ordin al ministrul justiție în acest sens. 

Domnul Mihai Gabriel Cucu a precizat că prevederile prin care se modifică și se completează Legea 

299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, au repercursiuni majore asupra Legii 

cetățeniei române, deși nu explicit, fiind aceeași formulare, mai exact cetățenii care au contribuit în mod 

semnificativ sau de origine română care aparțin filonului lingvistic. Deci există o legătură între ele. 

Domnia sa  a mai precizat că nu cunoaște ce va face Comisia pentru cetățenie, cum va aplicat ipoteza 

adoptării acestei inițiative legislative și cum va stabili acele elemente. 

Mai exact, domnia sa a dat ca exemplu situația solicitantului de cetățenie care posedă acea Carte 

Verde a românului de pretutindeni, nelămurirea domnului Mihai Gabriel Cucu fiind dacă este suficient 

pentru posesorul de Carte Verde faptul că posedă acea Carte Verde, dacă întrunește condițiile pentru a se 

încadra în prevederile nou introduse,  sau trebuie să reia întreaga procedură. 

Opinia domniei sale este că trebuie să fie o legătură foarte clară între cele două legi, iar după cum a 

precizat domnul Mihai Gabriel Cucu trebuie să fie o legătură clară între modificările și completările aduse 

Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni și cea a Legii cetățeniei române, lăsând la 

o parte aspectele prezentate deja de MAE și ANC care sunt pertinente. 

Domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu a precizat că nu este de acord cu punctele de vedere 

ale invitaților, respectiv a reprezentanților instituțiilor de resort, afirmând că trebuie să se facă mult mai mult 

atât pentru cetățenii români din jurul granițelor României, în acest context referindu-se la cei care locuiesc în 
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comunitățile istorice, cât și pentru cei care s-au afiliat filonului român, dar nu au obținut cetățenia,  pentru că 

situația de acolo este destul de precară atât din punct de vedere al respectării drepturilor în ceea a ce privește 

respectarea identității culturale, etnice, lingvistice românești, cât și cu privire la anumite relații care ar trebui 

să le aibă statul român cu aceștia din urmă. 

În acest context, domnia sa adus în atenție faptul că a propus o serie de amendamente care în opinia 

domniei sale țin și de ultimele modificări pe structura noilor ministere din 2019. Pe scurt, după cum a 

precizat domnul vicepreședinte Nicolae Daniel Popescu, cele 9 amendamente inițiate vin să întărească 

articole și anumite principii exprimate prin acest proiect de lege, cât și înlocuirea unor instituții precum 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni cu autoritatea care ar trebui să preia competența și care ar trebui 

să stabilească activitatea administrativă cu privire la acordarea cardului verde. 

De asemenea, domnia sa a mai precizat că amendamentele corectează anumite elemente ce țin de 

schimbarea structurilor ministeriale după 2019, încercând să dea rol și sens și centrelor comunitare românești 

din străinătate, după cum se cunoaște fiind incluse și în Legea 299/2007, un rol complementar, dar important 

în acest demers. 

Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că s-a uitat pe amendamente și a văzut că se face 

o corectare legat de ministere care nu mai există, plus în schema respectivă sunt introduse și centrele 

comunitare. Totodată, domnia sa a propus supunerea la vot în bloc a amendamentelor. 

Cu majoritate de voturi amendamentele au fost respinse. 

În continuarea ședinței, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că se vorbește despre un 

proiect de lege care însumează mai multe inițiative legislative, tocmai de aceea criteriul etnic a fost evitat 

pentru a nu fi invocat de către contestatarii acestei legi, pentru că vorbim aici de apartenența la filonul 

cultural  identitar și numai, și numai vorbim despre un criteriu etnic de acordare a cetățeniei române, deși în 

alte state acest criteriu nu reprezintă ceva înfricoșător așa cum este cazul României, trezindu-ne de foarte 

multe ori cu situații în care etnicii români fie că vorbim de cei din Ucraina, din Republica Moldova sau chiar 

din Serbia, ajung să-și dobândească cetățenia maghiară sau bulgară pentru că legislația României le este 

ostilă în acest sens. 

Totodată, domnia sa a mai precizat că după cum a constatat, există o problemă în accesul pe piața 

forței de muncă, mai ales după perioada coronavirusului, iar dincolo de necesitatea asigurării locului de 

muncă, în criza economică care vine , care deja a venit, opinia domnului președinte Constantin Codreanu a 

fost că ar fi mai bine să oferim locuri de muncă etnicilor români și să nu mai importăm forță de muncă din 

Asia - neavând nimic cu aceștia -, doar că integrarea lor culturală, identitară și lingvistică în societatea 

românească este mult mai complicată dacă este să comparăm în oglindă cu etnicii români. 

Altfel spus, domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că susține în totalitate acest proiect 

de lege, indiferent de inițiator, sperând să aibă un vot similar celui din Senat. 

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

hotărât cu 7 voturi pentru şi 5 abţineri să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege 
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pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni şi pentru 

modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 21/1991, în forma adoptată de Senat. Amendamentele 

discutate și respinse în timpul dezbaterilor se regăsesc prezentate în anexă. 

      Epuizându-se punctele înscrise pe Ordinea de Zi, lucrările Comisiei pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării  din Camera Deputaților din data de 16 iunie a.c., au fost declarate închise. 

 

 

 

Miercuri, 01 iulie 2020 și Joi, 02 iulie 2020 

 

    Studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin CODREANU 
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