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Sinteza 

lucrărilor Comisiei din perioada 20-23 iunie 2022 

  

 În data de 21 iunie a.c., începând cu ora 9,30, Comisia pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării şi-a desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi: 

-întrevedere cu domnul Valentin-Ciprian Muntean, director general al 

Departamentului Consular al MAE. Întâlnirea nu a mai avut loc pentru că domnul 

Valentin-Ciprian Muntean a transmis comisiei că nu mai poate ajunge la ședința 

comisiei. 

 De la ora 13,30, comisia a avut ședință cu următoarea ordine de zi: 

• Întâlnire cu domnul Gheorghe-Florin Cârciu, secretar de stat al Departamentului 

pentru Românii de Pretutindeni. 

• Pl-x nr. 328/2022, Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.21/1991 a cetăţeniei române- avizare. 

• COM (2022) 233, COMUNICARE a Comisiei  către Parlamentul European, 

Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor Sprijinirea și Reconstrucția Ucrainei- examinare fond. 



2/2 

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

e-mail: cromanii@cdep.ro 

Lucrările ședinței Comisiei au fost conduse de domnul deputat Gigel-Sorinel 

Știrbu, președintele Comisiei.  

Din cauza modificărilor programului Camerei Deputaților, ședința comisiei a 

început la ora 15.00. Ordinea de zi a fost modificată la propunerea președintelui 

Comisiei, în sensul în care să rămână doar primul punct pe ordinea de zi, restul 

punctelor fiind amânate pentru o ședință ulterioară. Noua ordine de zi a fost aprobată 

cu unanimitatea voturilor celor prezenți. 

Domnul președinte Știrbu l-a rugat pe dl Cârciu să facă o scurtă prezentare a 

obiectivelor Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, precum și a problemelor 

cu care se confruntă instituția. 

  Au mai luat cuvântul următorii domni deputați: Ştirbu Gigel-Sorinel, 

Făgărăşian Valentin-Ilie,  Trif Bogdan Gheorghe,  Alexe Florin-Alexandru, Intotero 

Natalia-Elena pe marginea problemelor cu care se confruntă comunitățile de români 

din afara granițelor țării. 

 La şedinţa Comisiei din data de 21 iunie 2022 şi-au înregistrat prezenţa un număr 

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

Bogdan Gheorghe (PSD),  Alexe Florin-Alexandru (PNL), Lőrincz Ştefan-Iulian 

(USR), Gheorghe Andrei Daniel (PNL),  Intotero Natalia-Elena (PSD), Rasaliu 

Marian-Iulian (PSD), Volosatîi Boris (AUR). Au absentat  domnii deputați: Rusu 

Daniel Gheorghe (neafiliat), Rodeanu Bogdan-Ionel (USR PLUS), Tulbure Simina-

Geanina-Daniela (USR)-deplasare externă. 

 În datele de 20, 22, 23 iunie, 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 

 


