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ORDINEA DE ZI  

a lucrărilor Comisiei din zilele de 4, 5, şi 6 februarie 2014 

 
1) Informarea membrilor Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării cu 

privire la vizita de lucru a preşedintelui Comisiei pentru absorbţia imigraniţilor şi diasporă din 
Knesset în a doua parte a lunii februarie; 

 
2) Dezbatere asupra propunerii legislative privind completarea art.8 din Legea cetăţeniei 

române nr.21/1991, republicată, (Pl x 667/2013) – comisia sesizată în avizare; 
 

3) Dezbatere asupra propunerii legislative pentru completarea Legii 53/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului (Pl x 569/2013) – comisia sesizată 
în avizare; 

 
4) Dezbatere asupra propunerii legislative pentru completarea Legii Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011  (Pl x 566/2013) – comisia sesizată în avizare; 
 
5) Informare asupra vizitei efectuate în Decembrie 2013 de domnul deputat Mihai-Bogdan 

Diaconu, vicepreşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  
în Valea Timocului; 

 
6) Informarea domnului deputat Mihai-Bogdan Diaconu, vicepreşedintele Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării cu privire la petiţia părintelui  Boian 
Alexandrovici din Valea Timocului; 

 
7) Informare asupra petiţiei domnului Viorel Dolha, preşedintele Asociaţiei Generale a 

Învăţătorilor din România cu privire la minoritatea română din Republica Serbia; 
 

8) Dezbateri cu privire la situatia comunităţilor de români din Ucraina; 
 

9) Dezbateri privind organizarea românilor de pretutindeni; 
 

10) Informare asupra situaţiei comunităţilor româneşti şi a limbii române în ţările vecine 
României, precum şi a persoanelor plecate pe o perioadă îndelungată în străinătate – 
Academia Română –Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan- Al.Rosetti”; 
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11) Diverse: Scrisori, petiţii: 

 

− Scrisori, petiţii, relaţii  individuale ale deputaţilor din Comisie cu comunităţile de 
români din diaspora; 

− Propuneri, sugestii, întrebări cu privire la activitatea membrilor comisiei 


