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Procesul verbal al 

lucrărilor Comisiei din perioada 9-12 mai 2022 

  

 În data de 10 mai a.c., Comisia pentru comunităţile de români din afara 

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

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

domnului Boris Volosatîi, la solicitarea grupului AUR; 

• Pl-x nr. 138/2022, Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 -avizare. 

• Pl-x nr. 157/2022, Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul 

dosar şi desconspirarea Securităţii-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. 

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

cunoştinţa membrilor comisiei faptul că Grupul Parlamentar AUR-Alianţa pentru 

Unirea Românilor din Camera Deputaţilor a propus o modificare în Biroul comisiei, 
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respectiv pentru funcţia de vicepreşedinte l-a propus pe domnul deputat Boris 

Volosatîi.  În urma exprimării votului, propunerea a fost acceptată de membrii 

comisiei, cu unanimitatea voturilor celor prezenți. Astfel, domnul deputat Boris 

Volosatîi a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al comisiei.              

 Lucrările comisiei au continuat cu dezbaterea asupra Propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, Pl-x nr. 

138/2022.  

 Doamna deputat Simina-Geanina-Daniela Tulbure, inițiatoarea propunerii 

legislative  a prezentat obiectul de reglementare: modificarea şi completarea Legii 

nr.1/2011, în sensul instituirii grupelor de acomodare pentru elevii anterior şcolarizaţi 

în străinătate. Potrivit expunerii de motive, propunerea urmăreşte susţinerea integrării 

elevilor anterior şcolarizaţi în străinătate, prin oferirea pe o perioadă mai îndelungată a 

unui sprijin adaptat nevoilor acestora. 

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

favorabil asupra proiectului de lege care va fi transmis Comisiei pentru învăţământ. 

 La ultimul punct de pe ordinea de zi a fost dezbaterea asupra Propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi desconspirarea Securităţii, Pl-x nr. 

157/2022.  

 Domnul deputat Știrbu a precizat că propunerea legislativă are ca obiect de 

reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2008. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa legislativă vizează extinderea 

dreptului de acces la dosr, prin includerea cetăşenilor Republicii Moldova printre 

beneficiari, o mai bună reglementare a activităţii curente a CNSAS, asigurarea 

transparenţei decizionale în cadrul Colegiului, ca organ de conducere colectivă. 

 Domnul Știrbu a menționat faptul că inițiatorul legii ar putea aduce un 

amendament asupra inițiativei, astfel încât și etnicii români din alte țări: Serbia, 
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Ucraina sau alte state să poată accesa dosarele de securitate dacă au fost subiecții 

acestora. Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită un aviz 

favorabil asupra proiectului de lege care va fi transmis Comisiei juridice, de disciplină 

și imunități. 

 La şedinţa Comisiei din data de 10 mai 2022 şi-au înregistrat prezenţa un număr 

de 10  deputaţi: Ştirbu Gigel-Sorinel (PNL), Făgărăşian Valentin-Ilie (PNL),  Trif 

Bogdan Gheorghe (PSD),  Alexe Florin-Alexandru (PNL), , Gheorghe Andrei Daniel 

(PNL), Intotero Natalia-Elena (PSD), Rasaliu Marian-Iulian (PSD), Rodeanu Bogdan-

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

Au absentat domnii deputați: Lőrincz Ştefan-Iulian (USR)- concediu de odihnă și Rusu 

Daniel Gheorghe (neafiliat). 

 În datele de 9, 11 și 12 mai, 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 

 

 

 

 


