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RAPORT COMUN 
asupra

proiectului de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului 
nr.52/2021 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice

centrale

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, 
Comisia pentru buget, fman^:e, activitate bancara §i piaja de capital §i Comisia pentru 
administra^ie publica, prin adresa nr. L394/2021, au fost sesizate de catre Biroul 
permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului comun asupra 
proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenpa a Guvernului nr.52/2021 
privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale, ini^iat de 
Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri privind 
infiin^area Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni ^i a Departamentului pentru 
rela^ia cu Republica Moldova, ca structuri cu personalitate juridica, in cadrul aparatului de 
lucru al Guvernului §i in coordonarea prim-ministrului, prin preluarea activita^ii celor doua 
structuri deja existente in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, acestea neavand in 
prezent personalitate juridica.

Cele doua departamente vor fi conduse de cate un secretar de stat, numirea §i 
eliberarea din funcjie fiind realizate prin decizie a prim-ministrului, in condi^iile legii.

Finan^area departamentelor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul 
Secretariatului General al Guvernului, conducatorii acestora avand calitatea de ordonator 
ter^iiar de credite. Structurile nou infiin^ate preiau, pe baza de protocol de predare-preluare 
incheiat cu Secretariatul General al Guvernului, creditele bugetare neutilizate §i creditele de



angajament aferente acestora, posturile, precum §i personalul aferent patrimoniul necesar 
desfa§urarii activita^ii.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanta de urgenta.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte minoritafi, 

Comisia pentru munca, familie protec^ie sociala, Comisia pentru politica externa si 
Comisia pentru romanii de pretutindeni au transmis un aviz favorabil.

La dezbaterea proiectului de lege au participate in conformitate cu prevederile art. 
63 din Regulamentul Senatului, republicat, domnul Adrian Dupu, secretar de stat al 
Departamentului pentru rela^ia cu Republica Moldova si domnul Mihai Serban, director 
general al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni.

Membrii Comisiei pentru buget, finance, activitate bancara 5! piafa de capital 5! ai 
Comisiei pentru administra^ie publica au dezbatut proiectul de lege m §edin^e separate, m 
data de 5 octombrie 2021, ?! au hotarat, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenti (24 
voturi „pentru'’), sa adopte un raport comun de admitere, fara amendamente.

Prin confinutul sau normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din 
Constitulia Romaniei, republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(13 din Constitu^ia Romaniei, republicata ^i ale 
art.92 alin.(8] pet. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare,
prima Camera sesizata este Camera Deputafilor.

Fafa de cele prezentate, Comisia pentru administrafie publica §i Comisia pentru 
buget, finance, activitate bancara ?! piafa de capital supun plenului Senatului, spre dezbatere 
si adoptare, raportul comun de admitere §i proiectul de lege.

Pre^edinte,

Senator MURE$AN Clau^-Marinel

Pre^edinte,
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Secrerar,Secretar,

Senator CRISTESCU lonel-Danut Senator POPA Maricel

Intocmit: Consilier Irina Dupa,ConsiIierBogdan Grozea
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