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Parlamentul Romqniei 

Camera Deputa]ilor 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  

Bucureşti, 17 iunie 2021 

 

 

PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 15 - 17 iunie 2021 

 

În perioada 15 – 17 iunie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

 Dezbaterea și avizarea următoarelor inițiative legislative:  
 

PLx 230/2021 – Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.33/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 
privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate; 
 
PLx 260/2021 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale. 
 
 

În ziua de 17 iunie 2021, membrii Comisiei pentru politică externă   
s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea și avizarea inițiativelor 
legislative aflate pe ordinea de zi. 

În ceea ce privește PLx 230/2021, invitații au declarat că proiectul 
de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.156/2000, urmărindu-se instituirea în sarcina furnizorilor de servicii de 
plasare stabiliţi pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, care 
desfăşoară pe teritoriul României activităţi de mediere şi plasare a forţei de 
muncă, a unor obligaţii pe care le au şi agenţii români de plasare a forţei de 
muncă. De asemenea, se preconizează modificarea definiţiei medierii, 
precum şi stabilirea unor obligaţii suplimentare în sarcina agenţilor de plasare 
a forţei de muncă în străinătate şi a furnizorilor de servicii de plasare, în 
vederea creşterii gradului de protecţie a cetăţenilor români aflaţi în căutarea 
unui loc de muncă în afara ţării. Totodată, sunt modificate prevederile art.19 
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) ) , 

) , 

) ) , 

alin.(1) referitoare la calificarea unor fapte drept contravenţii şi la 
sancţionarea acestora. 

În urma prezentării susținute de doamna Larisa Otilia Papp, director, 
Inspecția Muncii din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale și a 
domnului Bogdan Filip, director general al Departamentului pentru Relații 
Interinstituționale și Proiecte din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 
a proiectului de Lege. 

         Referitor la Plx- 260/2021, invitații au susținut că  soluția  normativă 
propusă la pct. 1 al articolului unic din inițiativa legislativă (completarea 

art. 4 din Legea nr. 215/2016, cu  un  nou alineat, alin  2
1
), care 

instituie,  printre altele, că ,,foștii Șefi de stat ai României pot participa la o 
ceremonie oficialiă la invitația organizatorului, urmând să ocupe în ordinea 
de precădere locul imediat următor celui atribuit titularului actual al acestei 
demnități publice", aceasta   nu   este   în    concordantă   cu    prevederile    
Anexei    la   Legea nr. 215/2016 , care stabilesc ordinea de precădere în 
cadrul ceremoniilor oficiale a demnităților și funcțiilor publice (foștii șefi de 
stat se regăsesc la pct. nr. 5 din Anexa Legii nr. 215/2016) . 

Astfel, invitații consideră că această propunere de completare a art. 
4 din Legea nr. 215 /2016, cu un nou alineat, al in.2

1 este neîntemeiată, 
impunându-se reanalizarea textului propus, având în vedere că, 
potrivit dispozițiilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, ,,prevederile modificate sau care 
completează actul normativ trebuie să se integreze armonios în actul 
supus completării (...) ". 

 Cu privire la pct. 3 al articolului unic din initiativa 
legislativă (completarea art. 16 alin. (1) din Legea nr. 215/2016, cu 

o nouă literă, lit.  b
2
), invitații au semnalat că este  necesară  corectarea  

erorii  materiale  strecurate, în sensul că operațiunea de completare a 
dispozitiilor art. 16 vizeaza în realitate alin. (3) și nu alin. (1). 

Astfel, completarea propusă extinde semnificativ sfera persoanelor 
care pot fi invitate să depună coroane în cadrul ceremoniei oficiale, 
aspect      care poate ridica, în special, probleme de natură organizatorică. 

Ca urmare a prezentării realizate de domnul Valeriu Roșu , locțiitor 
secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale și a domnului 
Bogdan Filip, director general al Departamentului pentru Relații 
Interinstituționale și Proiecte din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și a 
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 
negativă a propunerii legislative - Plx 260/2021. 

 

În zilele de 15 și 16 iunie 2021,  membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual.  
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La şedinţa Comisiei din data de 17 iunie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic și online, un număr de 12  deputaţi: Biró Rozália-Ibolya 
(UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), 
Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț 
Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela 
(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin 
(PNL), Tudorache Daniel (PSD).  

În zilele de 15 și 16 iunie 2021  şi-au înregistrat prezenţa, fizic și 
online, un număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean 
Ben-Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana 
(PSD), Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan 
(PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorităţi Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel 
(PSD).  

 

 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                   Albișteanu Mihail 
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