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Procesul-Verbal al 

lucrărilor Comisiei din perioada 22 – 24 februarie 2022 

 

 În ziua de 22 februarie a.c., Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării şi-a desfăşurat lucrările, în sistem online și fizic, fiind  conduse de către 

domnul președinte Gigel-Sorinel Știrbu. Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate 

de voturi, următoarea ordine de zi: 

• Votarea propunerii de numire în funcția de Vicepreședinte al Comisiei a 

domnului Bogdan Trif (în locul domnului deputat  Silviu Macovei), la solicitarea 

grupului PSD; 

• Prezentarea unei inițiative legislative a doamnei deputat Simina Tulbure; 

• Diverse. 

 La începutul lucrărilor, domnul preşedinte Gigel-Sorinel Știrbu a adus la 

cunoştinţa membrilor comisiei faptul că Grupul Parlamentar al Partidului Social 

Democrat din Camera Deputaţilor a propus o modificare în Biroul comisiei, respectiv 

pentru funcţia de vicepreşedinte l-a propus pe domnul deputat Bogdan Gheorghe Trif. 

În urma exprimării votului, propunerea a fost acceptată de membrii comisiei, cu 
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unanimitate de voturi. Astfel, domnul deputat Bogdan Gheorghe Trif a fost ales în 

funcţia de vicepreşedinte al comisiei. 

 Doamna deputat Simina Tulbure  a prezentat în ședința comisiei, propunerea 

legislativă pe care a inițiat-o, care are ca scop modificarea şi completarea Legii 

Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 

reglementării grupelor de acomodare pentru elevii anterior şcolarizaţi în străinătate, 

acestea având ca scop facilitarea integrării acestei categorii de elevi în sistemul de 

educaţie din România, prin oferirea unor cursuri intensive de limbă, cultură şi 

civilizaţie română. De asemenea, este vizată pregătirea profesorilor pentru a-i sprijini, 

îndruma, acompania şi a răspunde nevoilor specifice ale acestora. 

 La punctul de pe ordinea de zi ”Diverse”, domnul președinte Gigel -Sorinel 

Știrbu a prezentat evenimentul care va avea loc în  data de  31 martie 2022, la sala 

“Take Ionescu”, cea de-a  şasea ediţie a Galei Smart City Industry Awards, eveniment 

aflat sub Înaltul Patronaj al Ministerului Apărării Naţionale şi sub patronajul academic 

al Universităţii Politehnica din Bucureşti. A fost găsită oportună organizarea acestei 

ediţii în colaborare și cu Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării, având în vedere contribuţia pe care o poate aduce diaspora la conturarea viitorului 

comunităţilor noastre prin inovare, expertiză şi modele de bună practică. Scopul 

evenimentului este ca oraşele noastre să redevină o alternativă de luat în calcul pentru 

cei care pot reveni în ţară, iar mesajul de dezvoltare al acestora să ajungă şi către 

românii aflaţi în afara graniţelor ţării. Domnul deputat Gigel Știrbu a invitat pe 

membrii comisiei drept speakeri la acest eveniment, având termen pentru confirmare 

o săptămână. 

 Dl. deputat Valentin-Ilie Făgărăşian a prezentat propunerea legislativă privind 

modificarea și completarea Legii nr. 96 din 2006 privind Statutul deputaţilor şi al 

senatorilor, cu modificările și completările ulterioare, în sensul creșterii numărul 

deplasărilor în circumscripția electorală a deputaților aleși în circumscripția electorală 

nr.43 - Circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul în afara țării (la 
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o deplasare pe lună de la patru deplasări pe an, cât sunt prevăzute în legislația actuală) 

 

 În cadrul dezbaterilor, a mai luat cuvântul domnul deputat Bogdan Gheorghe 

Trif care a propus modificarea legislației în sensul înlesnirii deplasării în străinătate și 

a deputaților care fac parte din grupurile parlamentare care nu au reprezentanți în 

circumscripția electorală nr.43 - Circumscripția electorală pentru cetățenii români cu 

domiciliul în afara țării. 

 La şedinţa Comisiei din data de 22 februarie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, fizic 

și online, un număr de 10 deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), Făgărăşian Valentin-

Ilie (PNL),  Alexe Florin-Alexandru (PNL), Lőrincz Ştefan-Iulian (USR PLUS), 

Gheorghe Andrei Daniel (PNL) , Rasaliu Marian-Iulian (PSD), Rodeanu Bogdan-Ionel 

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

PLUS),  Volosatîi Boris (AUR). Doamna deputat Intotero Natalia-Elena (PSD) este în 

concediu medical. 

 

 În datele de 23 și 24 februarie, 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 

 


