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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din zilele de 23, 24 și  25 februarie 2021 

 

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

lucrările  în  ziua de 25 februarie 2021. Au fost prezenți fizic sau prin mijloace 

electronice următorii domni și doamne deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), 

Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL),  Macovei Silviu Nicu (PSD),  Alexe Florin-Alexandru 

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

Natalia-Elena (PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel (USR PLUS), Trif Bogdan Gheorghe 

(PSD),  Tulbure Simina-Geanina-Daniela (USR PLUS),  Volosatîi Boris (AUR). Nu 

au fost absenți. 

 În  data  de  25  februarie  a.c.,  membrii  Comisiilor  reunite  ale comunităților 

de români din afara granițelor țării  și de  politică externă ale Camerei Deputaților  și  

Senatului,  s-au  întrunit  în  ședință  comună,  atât  fizic  cât  și online,  pentru  

dezbaterea  și  avizarea PLx  109/2021 -   Proiectul  Legii  bugetului de stat pe anul 

2021.  

 În urma prezentării realizate de domnul ministru Bogdan Aurescu, și a 

dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021, membrii celor 

patru comisii au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 

Lege, în forma prezentată, cu amendamente respinse, conform anexei.  

 La  şedinţa comună au  participat,  în  calitate  de  invitaţi,  din partea Ministerului  

Afacerilor  Externe,  domnul  Bogdan  Aurescu,  ministru,  domnul  Pietro  Pavoni,  

consilier și din partea Ministerului  Finanțelor Publice,  doamna  Mariana Dudaș, șef 

șerviciu.   
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 În  data de 23 februarie 2021, Comisia  pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării şi-a  desfăşurat  lucrările, fiind prezenți fizic sau prin mijloace 

electronice următorii domni și doamne deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), 

Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL),  Macovei Silviu Nicu (PSD),  Alexe Florin-Alexandru 

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

Natalia-Elena (PSD), Mărgărit Mitică-Marius (PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel (USR 

PLUS), Trif Bogdan Gheorghe (PSD),  Tulbure Simina-Geanina-Daniela  (USR 

PLUS),  Volosatîi Boris (AUR). Nu au fost absenți. 

 Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în 

ședința din ziua de 23 februarie 2021, au avut studiu individual asupra inițiativelor 

legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond și avizare. 

 În  data de 24 februarie 2021, Comisia  pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării şi-a  desfăşurat  lucrările, fiind prezenți fizic sau prin mijloace 

electronice următorii domni și doamne deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), 

Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL),  Macovei Silviu Nicu (PSD),  Alexe Florin-Alexandru 

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

Natalia-Elena (PSD), Mărgărit Mitică-Marius (PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel (USR 

PLUS), Trif Bogdan Gheorghe (PSD),  Tulbure Simina-Geanina-Daniela  (USR 

PLUS),  Volosatîi Boris (AUR). Nu au fost absenți. 

 Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării în 

ședința din ziua de 24 februarie 2021, au avut studiu individual asupra inițiativelor 

legislative cu care Comisia a fost sesizată în fond și avizare. 

 

                  

 

PREŞEDINTE, 

Gigel-Sorinel Știrbu 

 


