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Procesul Verbal al 

lucrărilor Comisiei din perioada 31 octombrie – 3 noiembrie 2022 

 

În data de 31 octombrie a.c., Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările fizic, cu următoarea ordine de zi: 

• 1.PL-x nr. 264/2017, Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate – raport suplimentar 

• 2.PL-x nr. 593/2022,  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă– 

avizare 

• 3.Pl-x nr. 656/2022, Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.21/1991 a 

cetăţeniei române -avizare 

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 Proiectului de Lege pentru pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate, PL-x 

nr. 264/2017, în vederea elaborării raportului suplimentar. La dezbateri a participat, în calitate de 

invitat, domnul Gheorghe Florin Cârciu, secretar de stat al Departamentului pentru Românii de 

Pretutindeni.  

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

Lege: corelarea dispoziţiilor legale cu privire la structura instituţională actuală şi instituirea de norme 
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legale suplimentare în ceea ce priveşte procedura de înfiinţare, atribuţiile, finanţarea şi personalul 

centrelor comunitare. Totodată, proiectul de act normativ sprijină îndeplinirea de către autorităţile 

abilitate a obligaţiei de a lua măsuri menite să asigure o bună reprezentativitate a românilor din afara 

graniţelor ţării la nivel de comunitate şi de a consolida coeziunea acestor comunităţi, prin organizarea 

de proiecte şi programe cu caracter cultural, educativ şi artistic, în scopul promovării realităţilor 

istorice, a tradiţiilor, a obiceiurilor, valorilor naţionale şi a identităţii lingvistice. 

Comisia, cu majoritatea voturilor celor prezenți, a hotărât  să amâne dezbaterea asupra 

proiectului de lege pentru data de 2 noiembrie 2022. 

La dezbaterea pe marginea proiectului, au mai luat cuvântul domnii deputați:Valentin-Ilie 

Făgărășian, Natalia-Elena Intotero, Simina Geanina Daniela Tulbure, Bogdan Gheorghe Trif. 

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

Ordonanţei Guvernului nr.26/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la 

actele de stare civilă, PL-x nr. 593/2022. Domnul deputat Gigel-Sorinel Știrbu a prezentat obiectul 

de reglementare al proiectului de Lege: modificarea şi completarea Legii nr.119/1996. Potrivit 

expunerii de motive, operaţionalizarea sistemului informatic de gestiune a activităţii de stare civilă 

presupune armonizarea normelor metodologice incidente acestui domeniu cu noile fluxuri 

informatizate de lucru şi cu procesele interne ale instituţiilor implicate. În concret, pentru atingerea 

obiectivelor urmărite prin noul sistem şi instituirea posibilităţii de întocmire a actelor de stare civilă 

în format electronic dar şi a celorlalte facilităţi, este necesară elaborarea unor norme care să 

reglementeze competenţele şi activităţile ce se realizează în cadrul S.I.I.E.A.S.C. 

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

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

teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La ultimul punct de pe ordinea de zi a fost dezbaterea asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române, Pl-x nr. 656/2022. Propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991. Demersul legislativ are ca 

scop acordarea cetăţeniei române persoanelor care se declară români de pretutindeni, copiilor 

acestora, precum şi soţilor/soţiilor cu care sunt căsătoriţi de cel puţin 5 ani. 

Comisia, cu majoritatea voturilor celor prezenți, a hotărât  să amâne dezbaterea asupra 

inițiativei legislative. 

La şedinţa Comisiei din data de 31 octombrie 2022, care s-a desfășurat fizic, şi-au înregistrat 

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

Bogdan Gheorghe (PSD),  Volosatîi Boris (AUR),  Lőrincz Ştefan-Iulian (USR), Intotero Natalia-
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Elena (PSD), Badea Iulian Alexandru (PSD) care l-a înlocuit pe Rasaliu Marian-Iulian (PSD),  Rusu 

Daniel Gheorghe (neafiliat), Tulbure Simina-Geanina-Daniela (neafiliată),  Au absentat domnii 

deputați:  Gheorghe Andrei Daniel (PNL), Rodeanu Bogdan-Ionel (USR), Roșca Mircea (PNL). 

 

În data de 2 noiembrie 2022, Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările fizic, cu următoarea ordine de zi: 

• PL-x nr. 264/2017, Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate – raport suplimentar 

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 unicului punct de pe ordinea de zi, asupra Proiectului 

de Lege pentru pentru modificarea şi completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor 

comunitare româneşti în străinătate, PL-x nr. 264/2017, în vederea elaborării raportului suplimentar. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna Oana Petrescu, consilier juridic din cadrul 

Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare corelarea dispoziţiilor legale cu privire la 

structura instituţională actuală şi instituirea de norme legale suplimentare în ceea ce priveşte 

procedura de înfiinţare, atribuţiile, finanţarea şi personalul centrelor comunitare. Totodată, proiectul 

de act normativ sprijină îndeplinirea de către autorităţile abilitate a obligaţiei de a lua măsuri menite 

să asigure o bună reprezentativitate a românilor din afara graniţelor ţării la nivel de comunitate şi de 

a consolida coeziunea acestor comunităţi, prin organizarea de proiecte şi programe cu caracter 

cultural, educativ şi artistic, în scopul promovării realităţilor istorice, a tradiţiilor, a obiceiurilor, 

valorilor naţionale şi a identităţii lingvistice. 

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

prezenți, întocmirea unui Raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege, cu amendamente 

admise, prezentate în Anexa 1,  și amendamente respinse, prezentate în Anexa 2, parte integrantă din 

prezentul raport preliminar, care va fi înaintat Comisiei pentru politică externă. 

La şedinţa Comisiei din data de 2 noiembrie 2022, care s-a desfășurat fizic, şi-au înregistrat 

prezenţa un număr de 7  deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL),  Trif 

Bogdan Gheorghe (PSD),  Volosatîi Boris (AUR), Intotero Natalia-Elena (PSD), Burciu Cristina 

(PNL) care l-a înlocuit pe Gheorghe Andrei Daniel (PNL), Ciofu Cătălina (PNL) care l-a înlocuit pe 

Roșca Mircea (PNL). Au absentat domnii deputați:  Lőrincz Ştefan-Iulian (USR)  Rasaliu Marian-
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Iulian (PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel (USR),  Rusu Daniel Gheorghe (neafiliat),  Tulbure Simina-

Geanina-Daniela (neafiliată). 

 

În datele de 1 si 3 noiembrie 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 

 

 


