
   

 
Bucureşti, 29 iunie 2021 

Nr.4c-21/205 

 

 

 

AVIZ 

asupra  Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei 

publice centrale 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a 

fost sesizată, spre dezbatere în avizare, în procedură de urgență,  cu Proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2021 privind 

stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale,  trimis prin adresa  

PL-x 281/2021 din 22 iunie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-21/205 din data de 22 iunie 

2021. 

 Camera Deputaților are calitate de primă Cameră sesizată. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării a dezbătut Proiectul de lege menționat mai sus, 

în şedinţa din 29 iunie 2021. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri privind 

înfiinţarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni şi a Departamentului 
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Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 

  



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 prim-ministrului, 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. 

  Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 

motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, 

transmis prin adresa cu nr. 448/16.06.2021. 

            În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

  

       VICEPREȘEDINTE, 

           Valentin Ilie Făgărășian 

 

SECRETAR, 

Florin-Alexandru Alexe 

 

Întocmit : consilier parlamentar David-Șutac Ana-Irena 

 

 
 


