Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru comunităţile
de români
din afara graniţelor ţării

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din perioada 29-30 iunie 2021

Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:
Marți, 29 iunie 2021, începând cu ora 9,30:
AVIZE
1. PL-x 274/2021, Proiect de Lege pentru abrogarea alin.(6) al art.34 din Legea
nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.
2. PL-x nr. 278/2021, Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 februarie ca
Ziua naţională a lecturii.
3. PL-x nr. 281/2021, Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei
publice centrale.
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Lucrările ședinței Comisiei, în sistem mixt, au fost conduse de domnul deputat
Valentin-Ilie Făgărășian, vicepreședintele Comisiei. Ordinea de zi și programul de
lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.
Ședința a început cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege pentru abrogarea
alin.(6) al art.34 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor
români în străinătate, PL-x 274/2021.
Domnul deputat Făgărășian a menționat că proiectul de lege are ca obiect de
reglementare abrogarea art.34 alin.(6) din Legea nr.248/2005. Potrivit expunerii de
motive, iniţiativa vizează instituirea posibilităţii de a-şi păstra cartea de identitate
naţională, pentru cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate.
Reprezentantul din partea Ministerului Afacerilor Interne, Croitorul Alina – șef
serviciu Direcția Generală de Pașapoarte, a menționat că nu susține inițiativa
legislativă.
Comisia, cu 5 voturi pentru și 2 abțineri, a hotărât să emită un aviz favorabil
asupra proiectul de lege. care va fi transmis Comisiei pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională și Comisiei pentru politică externă.
A urmat dezbaterea asupra Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 15
februarie ca Ziua naţională a lecturii, Pl-x 278/2021.
Domnul deputat Făgărășian a menționat că proiectul de lege are ca obiect de
reglementare instituirea Zilei naţionale a lecturii în data de 15 februarie.
Secretarul de Stat din partea Ministerului Culturii, dl Andras Demeter, a
menționat că susține inițiativa legislativă.
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat un aviz favorabil, și
va fi transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.
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Lucrările au continuat cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2021 privind stabilirea unor
măsuri la nivelul administraţiei publice centrale, PL-x nr. 281/2021.
Domnul Vicepreședinte Făgărășian a menționat că proiectul de lege are ca
obiect de reglementare stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea Departamentului
pentru Românii de Pretutindeni şi a Departamentului pentru relaţia cu Republica
Moldova, ca structuri cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al
Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin preluarea activităţii celor două
structuri deja existente în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, acestea neavând în
prezent personalitate juridică. Cele două departamente vor fi conduse de câte un
secretar de stat, numirea şi eliberarea din funcţie fiind realizate prin decizie a primministrului, în condiţiile legii. Finanţarea departamentelor se asigură de la bugetul de
stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, conducătorii acestora având
calitatea de ordonator terţiar de credite. Structurile nou înfiinţate preiau, pe bază de
protocol de predare-preluare încheiat cu Secretariatul General al Guvernului, creditele
bugetare neutilizate şi creditele de angajament aferente acestora, posturile, precum şi
personalul aferent şi patrimoniul necesar desfăşurării activităţii.
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a adoptat un aviz favorabil,
care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și Comisiei pentru
administraţie publică şi amenajarea teritoriului.
La şedinţa Comisiei din data de 29 iunie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și
online, un număr de 7 deputaţi:

Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL),

Macovei

Silviu Nicu (PSD), Alexe Florin-Alexandru (PNL), Lőrincz Ştefan-Iulian (USR
PLUS), Intotero Natalia-Elena (PSD), Tulbure Simina-Geanina-Daniela (USR PLUS),
și Alexandru Kocsis-Cristea(PNL) care l-a înlocuit pe Gheorghe Andrei Daniel (PNL).
La ședința Comisiei au absentat domnii deputați: Știrbu Gigel-Sorinel, Rasaliu
Marian-Iulian, Rodeanu Bogdan -Ionel, Trif Bogdan-Gheorghe, Volosatîi Boris.
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În ziua de miercuri, 30 iunie, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.
Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în
ședința din ziua de 30 iunie 2021, au avut studiu individual asupra inițiativelor
legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond și avizare. La şedinţa Comisiei din
data de 24 iunie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și online, un număr de 12
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), Rasaliu Marian-Iulian
(PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel (USR PLUS), Trif Bogdan Gheorghe (PSD), Tulbure
Simina-Geanina-Daniela (USR PLUS), Volosatîi Boris (AUR).
PREŞEDINTE,
Gigel-Sorinel Știrbu
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