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Sinteza 

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. 

 Ședința a început cu votarea propunerii de numire în funcția de Vicepreședinte 

al Comisiei a domnului Boris Volosatîi, la solicitarea grupului AUR. Membrii prezenți 
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ai comisiei au votat în unanimitate această propunere și 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. 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. 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)-în 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 

 


