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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 

 

Procesul Verbal al 

lucrărilor comisiei din perioada 13-16 februarie 2023 

În data de 14 februarie a.c., Comisia pentru comunitățile de români din afara 

granițelor țării și-a desfășurat lucrările fizic, cu următoarea ordine de zi: 

• Pl-x nr. 17/2023, Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.115 din 19 

mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali-

avizare. 

• Pl-x nr. 18/2023, Propunere legislativă pentru completarea articolului 13 din 

Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente-avizare. 

• Pl-x nr. 19/2023 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 

republicată, pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi 

completările ulterioare-avizare. 

• Pl-x nr. 20/2023, Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 

republicată, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 

European.- avizare. 

• Pl-x nr. 21/2023, Propunere legislativă pentru completarea art.26 din Legea 

nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru  

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali-

avizare. 
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• PL-x nr. 24/2023, Proiect de Lege privind modificarea art.31 alin.(2) lit.b) din 

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

străinătate-avizare. 

• Pl-x nr. 33/2023, Lege privind Codul Electoral al României-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 propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, Pl-x nr. 17/2023. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.115/2015. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa instituie, 

pentru exercitarea votului în circumscripţiile electorale în care alegătorii îşi au 

reşedinţa, condiţia de stabilire a acesteia pentru o perioadă de cel puţin un an înaintea 

datei alegerilor, în scopul prevenirii distorsionării rezultatului alegerilor la nivelul 

comunităţilor locale, precum şi pentru descurajarea fenomenului de „turism 

electoralˮ. în cazul în care alegătorii nu şi-au stabilit reşedinţa într-o circumscripţie 

electorală pentru o perioadă de cel puţin un an înaintea datei alegerilor, aceştia au 

posibilitatea de a-şi exercita dreptul de vot în circumscripţia electorală în care îşi au 

domiciliul. 

Propunerea legislativă a fost prezentată de către domnul deputat Volosatîi  

Boris, iar la dezbatere pe marginea propunerii legislative, au mai luat cuvântul 

domnii deputați: Trif Bogdan Gheorghe și Rodeanu Bogdan-Ionel. 

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

nefavorabil asupra propunerii legislative, care va fi transmis Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea asupra propunerii legislative 

pentru completarea articolului 13 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului 

şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, Pl-x nr. 18/2023. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.13 din 

Legea nr.208/2015, cu un nou alineat prin care se condiţionează desemnarea ca 

reprezentant în biroul electoral constituit în vederea alegerilor pentru Senat şi 

Camera Deputaţilor, de dovedirea apartenenţei de minimum 3 luni ca membru al 
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formaţiunii politice sau al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

care l-a propus. 

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

nefavorabil asupra propunerii legislative, care va fi transmis Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

Următorul punct de pe ordinea de zi a fost dezbaterea asupra propunerii 

legislative pentru modificarea Legii nr.370/2004 republicată, pentru alegerea 

Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare, Pl-x nr. 19/2023. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.370/2004, în sensul condiţionării desemnării ca reprezentant în biroul electoral 

constituit în vederea alegerilor, de dovedirea apartenenţei de minimum 3 luni ca 

membru al formaţiunii politice sau al organizaţiei cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale care l-a propus. 

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

nefavorabil asupra propunerii legislative, care va fi transmis Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

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

pentru modificarea Legii nr.33/2007 republicată, privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European, Pl-x nr. 20/2023. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.33/2007, în sensul condiţionării desemnării ca reprezentant în biroul electoral 

constituit în vederea alegerilor, de dovedirea apartenenţei de minimum 3 luni ca 

membru al formaţiunii politice sau al organizaţiei cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale care l-a propus. 

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

nefavorabil asupra propunerii legislative, care va fi transmis Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

Următorul punct de pe ordinea de zi a fost dezbaterea asupra propunerii 

legislative pentru completarea art.26 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, Pl-x nr. 21/2023. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.115/2015, în sensul condiţionării desemnării ca reprezentant în biroul electoral 

constituit în vederea alegerilor, de dovedirea apartenenţei de minimum 3 luni ca 
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membru al formaţiunii politice sau al organizaţiei cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale care l-a propus. 

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

nefavorabil asupra propunerii legislative, care va fi transmis Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea asupre proiectului de Lege 

privind modificarea art.31 alin.(2) lit.b) din Legea nr.248/2005 privind regimul 

liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, PL-x nr. 24/2023. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.31 alin.(2) 

lit.b) din Legea nr.248/2005, în sensul instituirii obligaţiei verificării informaţiilor 

din cazierul judiciar de către poliţia de frontieră, în cazul persoanelor care însoţesc 

minorii. Propunerea legislativă a fost prezentată de către domnii deputați: Lőrincz 

Ştefan-Iulian și Rodeanu Bogdan-Ionel. 

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

favorabil asupra proiectului de lege, care va fi transmis 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 Legii privind 

Codul Electoral al României, Pl-x nr. 33/2023. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic 

general al organizării şi desfăşurării alegerilor şi referendumului, precum şi modul 

de organizare şi funcţionare al partidelor politice 

Propunerea legislativă a fost prezentată de către domnul deputat Andrei 

Răzvan Lupu și de către domna deputat Simina Tulbure, iar la dezbatere pe marginea 

propunerii legislative, au mai luat cuvântul domnii deputați: Ştirbu Gigel-Sorinel, 

Trif Bogdan Gheorghe și Rodeanu Bogdan-Ionel. 

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

favorabil asupra propunerii legislative, care va fi transmis Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei juridică, de disciplină şi 

imunităţi. 

La ședința Comisiei din data de 14 februarie 2023, care s-a desfășurat fizic, 

și-au înregistrat prezența un număr de 11 deputați: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), 

Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL), Trif Bogdan Gheorghe (PSD), Volosatîi  Boris 

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

Bogdan-Ionel (USR), Roșca Mircea (PNL), Rusu Daniel-Gheorghe (AUR), Șișcu 

George (PNL), Tulbure Simina-Geanina-Daniela (Neafiliați). La lucrările comisiei 
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au absentat domnii deputați Rasaliu Marian-Iulian (PSD) și Intotero Natalia-Elena 

(PSD). 

 

În datele de 13,15 și 16 februarie a.c., lucrările Comisiei au avut pe ordinea 

de zi studiu individual (documentare si consultare) asupra proiectelor de acte 

normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 

 

PREȘEDINTE, 

Gigel-Sorinel Știrbu 

 

 

 


