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         Parlamentul României 

          Camera Deputaţilor 

 

              Comisia pentru comunităţile de români 

              din afara graniţelor ţării 

 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 8-10 iunie 2021 

 

  

 

 În ziua de 8 iunie a.c., începând cu ora 11,00,  Comisia pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării şi-a desfăşurat lucrările, în sistem online și fizic, cu 

următoarea ordine de zi:  

1. 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, PL-x 230/2021- avizare; 

2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului 

şi a Camerei Deputaţilor, PL-x 234/2021-avizare. 

 

În urma dezbaterilor, Proiectul 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, PL-x 230/2021, a primit aviz 

favorabil care va fi transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cu unanimitate 

de voturi. 
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 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, PL-x 234/2021, a primit aviz nefavorabil, în urma 

dezbaterilor, cu majoritate de voturi și va fi transmis Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi.  

 La şedinţa Comisiei din data de 8 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). 

 

 

 Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în 

ședința din ziua de 9 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 9 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). 

 

 Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în 

ședința din ziua de 10 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 10 iunie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și online, un număr de 12  
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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 

 


