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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 23 aprilie 2014 

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 23 aprilie 2014 au participat                      

12 deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

Mircea Dolha (PNL) - vicepreşedinte, Mihai Bogdan Diaconu (PSD) – 

vicepreşedinte, Niculina Mocioi (PPDD)– vicepreşedinte, Mihai Deaconu (PPDD) – 

secretar, Ninel Peia (PSD) - secretar, Maria Grecea (PNL), Ovidiu-Cristian Iane 

(PSD), Constantin-Stelian-Emil Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion 

Stan (PSD), Eugen Tomac (neafiliat) şi Elena - Ramona Uioreanu (PNL) 

 

 

 Au absentat: 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), Aurelian Mihai (neafiliat) şi Adrian 

Mocanu (PSD)  
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        Şedinţa Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din 

ziua de 23 aprilie a fost condusă de domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte 

al Comisiei.  

        În deschiderea şedinţei domnul deputat Mircea Dolha a supus la vot 

ordinea de zi a şedinţei, care a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

Şedinţa comisiei a continuat cu dezbaterea asupra propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991                  

(Plx 220/2014). 

      Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.8 

alin.(2) lit.d din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, în sensul prevederii posibilităţii reducerii termenelor 

prevăzute la art.8 alin.(1) lit.a) în situaţia în care solicitantul cetăţeniei române a 

investit în România sume care depăşesc 200.000 de euro pentru achiziţia de 

bunuri imobile. 

       Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului 

Legislativ trimis cu adresa nr.1533/ din 20 decembrie 2013, precum şi punctul 

de vedere al Guvernului care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

       În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (2 împotrivă), s-a hotărât 

avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

       Următorul punct al ordinii de zi l-a constituit  dezbaterea asupra propunerii 

legislative pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011.                           

(Plx 159/2014). 

        Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.12 

alin.(1) si a art. 94 alin. (2) lit.q) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

       Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului 

Legislativ trimis cu adresa nr.244/ din 12.03.2014.  

       În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (1 împotrivă), s-a hotărât 

avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
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                                   Joi, 24 aprilie 2014 

 

Studiu individual asupra comunităţilor de români din afara graniţelor. 

 

 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Mircea Dolha 


