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         Parlamentul României 

          Camera Deputaţilor 

 

              Comisia pentru comunităţile de români 

              din afara graniţelor ţării 

 

 

 

Procesul Verbal al 

lucrărilor Comisiei din perioada 10-13 octombrie 2022 

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a desfăşurat lucrările în 

format fizic, în data de 11 octombrie a.c.,  cu următoarea ordine de zi: 

1.Pl-x nr. 319/2022, Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a 

Educaţiei Naţionale- avizare. 

2.PL-x nr. 426/2022, Proiect de Lege pentru modificarea art.8 alin.(1) lit.a) din Legea cetăţeniei 

române nr.21/1991- avizare. 

3.Pl-x nr. 486/2022, Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare- avizare. 

4.PL-x nr. 500/2022, Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.87/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind 

organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind unele măsuri din domeniul sănătăţii- avizare. 

5.Pl-x nr. 556/2022, Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 11 din 

Legea nr.21/1991 privind cetăţenia română-avizare. 

6.Pl-x nr. 566/2022, Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 

pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare 

internaţionale- avizare. 
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Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Gigel-Sorinel Știrbu, 

Președintele Comisiei. Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor 

celor prezenți. 

 Ședința a început cu dezbaterea asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, Pl-x nr. 319/2022.  Domnul deputat Gigel-Sorinel 

Știrbu a prezentat obiectul de reglementare al propunerii: acordarea de sprijin instituţional copiilor 

care au învăţat în străinătate, iar acum trebuie să se adapteze la sistemul românesc de învăţământ. 

Prin sprijin instituţional se înţelege ansamblul acţiunilor necesare adaptării la disciplinele din 

trunchiul comun, iar acţiunile concrete includ, printre altele, evaluarea elevului din punctul de vedere 

psihologic, precum şi întocmirea unui plan personalizat de pregătire şi adaptare a elevului la cerinţele 

sistemului românesc de învăţământ.  

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

inițiativei legislative care va fi transmis Comisiei pentru învățământ.   

          

 Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege pentru modificarea 

art.8 alin.(1) lit.a) din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, PL-x nr. 426/2022.  Domnul deputat 

Gigel-Sorinel Știrbu a prezentat obiectul de reglementare al proiectului de lege: completarea art.8 

alin.(1) din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, astfel încât să se permită persoanei căsătorite cu un 

cetăţean român şi care convieţuieşte în străinătate cu acesta de cel puţin 10 ani de la încheierea 

căsătoriei, să solicite statului român dobândirea cetăţeniei române.  

La dezbaterea pe marginea proiectului, au mai luat cuvântul domnii deputați: Volosatîi Boris, 

Rodeanu Bogdan-Ionel și Rusu Daniel Gheorghe. 

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

inițiativei legislative care va fi transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 

La al treilea punct al ordinii de zi a fost dezbaterea asupra Propunerii legislative pentru 

modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi 

completările ulterioare, Pl-x 486/2022. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea anexei nr.1 la Legea nr.208/2015, în scopul creşterii numărului de mandate alocate 

circumscripţiei electorale nr.43 pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării, pentru Senat, de 

la 2 la 37 de senatori, iar pentru Camera Deputaţilor, de la 4 la 83 de deputaţi.  



3/5 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Telefon: 021/4141222; Fax: 021/4141223 

e-mail: cromanii@cdep.ro 

Domnul Președinte Gigel-Sorinel Știrbu a precizat că într-o ședință ulterioară, va participa un 

specialist din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care va prezenta problematica legată de numărul 

de mandate alocat circumscripţiei electorale nr.43 pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării. 

La dezbaterea pe marginea inițiativei, au mai luat cuvântul domnii deputați: Volosatîi Boris, 

Lőrincz Ştefan-Iulian, Rodeanu Bogdan-Ionel și Rusu Daniel Gheorghe. 

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

inițiativei legislative care va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 

Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.87/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătăţii, PL-x nr. 500/2022.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, potrivit expunerii de motive, reducerea 

deficitului de personal medical în spitalele publice şi menţinerea în sistemul medical a rezidenţilor 

implicaţi în gestionarea pandemieide COVID-19. Astfel, medicii rezidenţi care nu s-au prezentat la 

examenul de specialist pot fi încadraţi cu contract individual de muncă pe durată determinată de 

maxim un an de la finalizarea stagiului de pregătire, în funcţia de medic. Salarizarea va fi 

corespunzătoare ultimului an de pregătire. Aceşti medici rezidenţi pot fi încadraţi în unităţi sanitare 

publice care înregistrează deficit de personal şi pot profesa sub îndrumarea unui medic cu drept de 

liberă practică în specialitatea respectivă. De asemenea, actul normativ clarifică situaţia rezidenţilor 

care pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă ca efect al pandemiei COVID-19 au fost detaşaţi în 

alte unităţi sanitare şi au întrerupt modulele de pregătire în care se aflau la momentul respectiv. Astfel, 

a fost introdusă procedura de modificare/adaptare a curriculumului de pregătire până la finalizarea 

duratei de pregătire. Acestor persoane li se va permite accesul pentru susţinerea examenului de 

specialist şi, ulterior, obţinerea dreptului de liberă practică în specialitate. O altă modificare are în 

vedere creşterea calităţii pregătirii rezidenţilor de la domeniul medicină dentară şi domeniul farmacie 

prin reducerea supraaglomerării unităţilor de pregătire şi corelarea numărului de rezidenţi cunumărul 

de profesori/îndrumători de formare. Alte prevederi ale proiectului vizează reglementarea mai clară 

a situaţiilor privind schimbarea specialităţii pentru rezidenţii pe loc care, din motive obiective, nu pot 

efectua specialitatea aleasă în urma concursului de rezidenţiat. Actul normativ prevede şi 

reglementarea separată a modalităţii de susţinere a examenului de specialist în specialităţile de 

anestezie şi terapie intensivă şi medicină de urgenţă. Examenul se organizează potrivit metodologiei 
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specifice, aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii. De asemenea, va fi introdus formatul electronic 

al Caietului de monitorizare a pregătirii în rezidenţiat, măsură care urmăreşte creşterea capacităţii de 

urmărire a pregătirii rezidenţilor şi a gradului de digitalizare.  

Domnul Președinte Gigel-Sorinel Știrbu a precizat că este lăudabil proiectul  de lege, pentru 

că există un deficit de cadre medicale în spitalele din România, iar domnul deputat Boris Volosatîi a 

sprijinit adoptarea unui aviz favorabil asupra acestei proiecții legislative. 

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

proiectului de Lege care va fi transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială,  Comisiei pentru 

sănătate şi familie și Comisiei pentru învăţământ. 

 

La punctul cinci al ordinii de zi a fost dezbaterea asupra propunerii legislative pentru 

modificarea alineatului (1) al articolului 11 din Legea nr.21/1991 privind cetăţenia română, Pl-x nr. 

556/2022.  

Domnul deputat Gigel-Sorinel Știrbu a prezentat obiectul de reglementare al propunerii 

legislative: modificarea alin.(1) al art.11 din Legea nr.21/1991, în sensul ca persoanele care au locuit 

pe teritoriul Romîniei până la 28 iunie 1940 şi au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin 

adopţie, precum şi descendenţii acestora până la gradul IV, îşi menţin cetăţenia română, cu 

posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară, sau cu menţinerea acestuia în 

străinătate.  

La dezbaterea pe marginea inițiativei, au mai luat cuvântul domnii deputați: Volosatîi Boris, 

Lőrincz Ştefan-Iulian și Rusu Daniel Gheorghe. 

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

inițiativei legislative care va fi transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 

La ultimul punct al ordinii de zi a ședinței comisiei a fost dezbaterea asupra propunerii 

legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit 

olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale, Pl-x 566/2022.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.235/2010, astfel încât, începând cu 1 ianuarie 2023 să se acorde bursa de merit olimpic 

internaţional şi elevilor cu cetăţenie română care studiază în străinătate şi au obţinut distincţii la 

olimpiadele şcolare internaţionale, dacă au participat ca membri ai loturilor olimpice şcolare ale 

României, iar profesorii care i-au pregătit pe aceştia să beneficieze de premii.  
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Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită un aviz favorabil asupra 

propunerii legislative care va fi transmis Comisiei pentru învățământ. 

 

La şedinţa Comisiei din data de 11 octombrie 2022, care s-a desfășurat fizic, şi-au înregistrat 

prezenţa un număr de 9 deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL),  

Volosatîi Boris (AUR), Lőrincz Ştefan-Iulian (USR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Rasaliu Marian-

Iulian (PSD),  Rodeanu Bogdan-Ionel (USR), Rusu Daniel Gheorghe (neafiliat),  Tulbure Simina-

Geanina-Daniela (neafiliată).  Au absentat domnii deputați: Trif Bogdan Gheorghe (PSD) -participare 

la  ședința comisiei pentru industrii și servicii în afara sediului Palatului Parlamentului, la Bistrița, în 

județul BN,  Alexe Florin-Alexandru (PNL)- participare la  ședința comisiei pentru industrii și servicii 

în afara sediului Palatului Parlamentului, la Bistrița, în județul BN, Gheorghe Andrei Daniel (PNL). 

 

În datele de 10, 12 și 13 octombrie 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 

 


