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Procesul Verbal al 

lucrărilor Comisiei din perioada 27-30 iunie 2022 

 În data de 28 iunie a.c., Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării şi-a desfăşurat lucrările fizic și online, cu următoarea ordine de zi: 

• PL-x nr. 328/2022, Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.21/1991 a cetăţeniei române -avizare. 

• Pl-x nr. 378/2022, Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 

-avizare. 

• COM (2022) 233, Comunicarea Comisiei  către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor Sprijinirea și Reconstrucția Ucrainei – examinare fond 

 

Lucrările ședinței Comisiei 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 modificarea 

şi completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române, PL-x nr. 328/2022.  
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.11 din Legea 

nr.21/1991 cu un nou alineat, alin.(3). Proiectul instituie norme potrivit cărora 

redobândirea cetăţeniei române se referă la cetăţenii români şi la urmaşii lor de până la 

gradul III inclusive, care au fost deposedaţi de cetăţenia română împotriva voinţei lor, 

în teritoriile care au fost adminstrate de România până în 26 iulie 1921, respectiv în 

teritoriile care au aparţinut României până în 28 iunie 1940. 

La dezbaterea pe marginea proiectului, a luat cuvântul domnul deputat Gheorghe 

Andrei Daniel. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită un aviz 

favorabil asupra proiectului de lege care va fi transmis Comisiei juridice, de disciplină 

și imunități.            

 Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea asupra Propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii 

a cetăţenilor români în străinătate, Pl-x nr. 378/2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.248/2005, în sensul oferirii unei modalităţi alternative de suplinire a acordului 

celuilat părinte, în situaţia în care există neînţelegeri în cazul părinţilor divorţaţi sau 

separaţi în fapt, atât pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, cât şi pentru 

ieşirea din ţară a minorului, prin emiterea unui aviz favorabil de către direcţiile generale 

de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC). 

Comisia, cu majoritatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită un aviz 

favorabil asupra inițiativei legislative care va fi transmisă Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională și Comisiei pentru politică externă. 

 La ultimul punct de pe ordinea de zi a fost dezbaterea asupra Comunicării 

Comisiei  către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Sprijinirea și Reconstrucția 

Ucrainei, COM (2022) 233. 
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 Comisia  pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  a  fost  sesizată  

pentru examinare fond cu acest document,  proiectul de opinie  urmând  a  fi  trimis  

către  Comisia  pentru  afaceri  europene.   

Prezenta comunicare stabilește răspunsul Uniunii pentru a aborda deficitul 

imediat de finanțare al Ucrainei și cadrul de reconstrucție pe termen mai lung. 

Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au remarcat următoarele: 

Reconstrucția generală a Ucrainei va necesita un sprijin cuprinzător pentru a 

reconstrui țara în urma daunelor cauzate de război, pentru a pune bazele unei națiuni 

libere și prospere, ancorate în valorile europene, bine integrată în economia europeană 

și mondială și pentru a o sprijini de-a lungul parcursului său european. 

Eforturile de reconstrucție vor trebui să se bazeze pe asumarea responsabilității 

Ucrainei, pe cooperarea strânsă și coordonarea cu țările și organizațiile de sprijin, 

precum și pe parteneriatul strategic al Ucrainei cu Uniunea. Reconstrucția va necesita, 

de asemenea, mobilizarea resurselor la nivel regional și local. Cooperarea inter pares 

și programele integrate în parteneriatele dintre orașele și regiunile din Uniunea 

Europeană și cele din Ucraina vor îmbogăți și vor accelera reconstrucția. 

Patru piloni principali ai reconstrucției por fi deja prevăzuți: 

 Reconstruirea țării, în special a infrastructurii, a serviciilor de sănătate, a 

locuințelor și a școlilor, precum și a rezilienței digitale și energetice, în conformitate 

cu cele mai recente politici și standarde europene; 

 Continuarea modernizării statului și a instituțiilor acestuia pentru a asigura 

buna guvernanță și respectarea statului de drept, oferind sprijin pentru capacitatea 

administrativă și asistență tehnică, inclusiv la nivel regional și local; 

 Punerea în aplicare a unei agende structurale și de reglementare cu scopul de 

a aprofunda integrarea economică și societală a Ucrainei și a cetățenilor săi cu UE, în 

conformitate cu parcursul său european; 

 Sprijinirea redresării economiei și a societății Ucrainei prin promovarea 

competitivității economice durabile și favorabile incluziunii, a comerțului durabil și a 

dezvoltării sectorului privat, contribuind în același timp la tranziția verde și digitală a 
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țării. 

Uniunea este pregătită să furnizeze o parte importantă a eforturilor globale 

depuse de comunitatea internațională în ceea ce privește reconstrucția Ucrainei. O 

abordare comună a UE în ceea ce privește reconstrucția Ucrainei ar fi în interesul 

statelor membre și al Ucrainei, contribuind la crearea condițiilor pentru o Ucraină 

liberă, democratică, prosperă și durabilă, ca parte a familiei europene. În plus, 

mecanismele financiare ale UE oferă cele mai bune garanții pentru utilizarea adecvată 

a fondurilor. 

În  urma dezbaterilor,  membrii  Comisiei  au  hotărât,  cu  unanimitatea  voturilor 

celor prezenți,  întocmirea  unui proiect  de opinie favorabil asupra Comunicării. 

 La şedinţa Comisiei din data de 28 iunie 2022, care s-a desfășurat fizic și online, 

şi-au înregistrat prezenţa un număr de 10  deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), 

Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL),  Trif Bogdan Gheorghe (PSD),  Alexe Florin-

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

Intotero Natalia-Elena (PSD), Rasaliu Marian-Iulian (PSD),  Tulbure Simina-Geanina-

Daniela (USR),  Volosatîi Boris (AUR). Au absentat domnii deputați: Rusu Daniel 

Gheorghe (neafiliat),  Rodeanu Bogdan-Ionel (USR ) 

 În datele de 27, 29 și 30 iunie a.c., lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi 

studiu individual (documentare și consultare) asupra proiectelor de acte normative 

aflate pe agenda de lucru a Comisiei.   

 

PREŞEDINTE, 

Gigel-Sorinel Știrbu 

 


