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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 

Europea.- avizare. 
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• 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. 

• 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. 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. 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. 

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

nefavorabil asupra propunerii legislative, care va fi transmis Comisiei pentru 
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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. 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. 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. 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. 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 
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