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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 16 si 18 februarie 2021 

 

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

lucrările  în  ziua de 16 februarie 2021. Au fost prezenți fizic sau prin mijloace 

electronice următorii domni și doamne deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), 

Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL),  Macovei Silviu Nicu (PSD),  Alexe Florin-Alexandru 

(PNL), Lőrincz Ştefan-Iulian (USR PLUS), Intotero Natalia-Elena (PSD), Mărgărit 

Mitică-Marius (PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel (USR PLUS), Trif Bogdan Gheorghe 

(PSD),  Tulbure Simina-Geanina-Daniela (USR PLUS),  Volosatîi Boris (AUR). Nu 

au fost absenți. 

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

lucrările în ședință comună împreună cu Comisia pentru comunitățile de români din 

afara țării din Senat, în data de 16 februarie, având pe ordinea de zi o întâlnire de lucru 

cu doamna Ana Guțu, Secretar de Stat în cadrul Departamentului pentru Relația cu 

Republica Moldova. Temele principale ale întâlnirii au fost: prezentarea strategiei și a 

misiunii Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, precum și 

identificarea oportunităților de cooperare și demararea unor acțiuni comune concrete 

privind consolidarea relației României cu Republica Moldova. Printre obiectivele 

Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova se numără: promovarea 

identității și valorilor românești în Republica Moldova, consolidarea instituțiilor 

media– consolidarea mediului online de limbă română, precum și susținerea presei, 

radio și TV; consolidarea cooperării între cele două state la nivelul administrației 

publice centrale, precum și consolidarea cooperării descentralizate dintre România și 

Republica Moldova. 
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În cadrul sesiunii de întrebări și intervenții, întrebările adresate Ana Guțu, 

Secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova au 

fost cele ale domnului deputat Gigel-Sorinel Știrbu, ale domnului deputat Boris 

Volosatîi, ale domnului deputat Valentin-Ilie Făgărăşian, ale domnului senator Claudiu 

Târziu, ale domnului senator Radu-Mihai Mihail, ale domnului senator Marius 

Humelnicu, care au vizat rolul României în sprijinul pe care-l poate acorda Moldovei 

în contextul actual, susținerea propunerilor de modificare ale legislației în vigoare. 

 Ședința  comună  a  Comisiilor a  fost  declarată  închisă  de  către domnul senator 

Claudiu Târziu,  preşedintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării 

din Senat. 

 

 În  data de 18 februarie 2021, Comisia  pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării şi-a  desfăşurat  lucrările, fiind prezenți fizic sau prin mijloace 

electronice următorii domni și doamne deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), 

Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL),  Macovei Silviu Nicu (PSD),  Alexe Florin-Alexandru 

(PNL), Lőrincz Ştefan-Iulian (USR PLUS), Gheorghe Andrei Daniel (PNL), Intotero 

Natalia-Elena (PSD), Mărgărit Mitică-Marius (PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel (USR 

PLUS), Trif Bogdan Gheorghe (PSD),  Tulbure Simina-Geanina-Daniela  (USR 

PLUS),  Volosatîi Boris (AUR). Nu au fost absenți. 

 Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în 

ședința din ziua de 18 februarie 2021, au avut studiu individual asupra inițiativelor 

legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond și avizare. 

 

                  

 

PREŞEDINTE, 

Gigel-Sorinel Știrbu 

 


