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Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 20 şi 21 noiembrie 2013  

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 20 noiembrie 2013 au participat 14 

deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL), Mircea Dolha - vicepreşedinte 

(PNL), Mihai Bogdan Diaconu – vicepreşedinte (PSD), Maria Grecea – 

vicepreşedinte (PNL), Mihai Deaconu (PPDD) – secretar, Ninel Peia - secretar 

(PSD), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), Aurelian Mihai (neafiliat), Niculina Mocioi 

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

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

 

 Au absentat: 

 Adrian Mocanu (PSD)  
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La lucrările comisiei din ziua de 21 noiembrie 2013 au participat 13 

deputaţi din totalul de 15 membri: 

 

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

vicepreşedinte (PSD), Maria Grecea – vicepreşedinte (PNL), Mihai Deaconu 

(PPDD) – secretar, Ninel Peia - secretar (PSD), Ovidiu-Cristian Iane (PSD), 

Aurelian Mihai (neafiliat), Niculina Mocioi (PPDD), Constantin – Stelian-Emil 

Moţ (PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion Stan (PSD), Eugen Tomac  

(neafiliat), Elena - Ramona Uioreanu (PNL). 

 

 Au absentat: 

 Mircea Lubanovici - preşedinte (PDL) si Adrian Mocanu (PSD)  

 

 În calitate de invitaţi au participat: din partea Ministerului Afacerilor 

Interne, doamna chestor de poliţie Irina Alexe, din partea Ministerului 

Afacerilor Externe, domnul consilier Pietro Pavoni, iar din partea Acţiunii 2012 

au participat domnii Nicolae George Simion, Marius Dorin Lulea şi Eugen 

Tiberiu Popescu. 

 

Miercuri, 20 noiembrie, 2013  şi  Joi, 21 noiembrie 2013 
 

Şedinţa comisiei din ziua de 20 au fost condusă de domnul deputat 

Mircea Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării.  

În deschiderea şedinţei domnul deputat Mircea Lubanovici a informat 

membrii comisiei asupra punctelor de pe ordinea de zi ce urmează a fi 

discutate.  

Primul punct al ordinii de zi l-a reprezentat întâlnirea membrilor Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării cu reprezentanţi ai 
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Platformei „Acţiunea 2012”. Întâlnirea a fost programată de către comisie cu 

scopul clarificării situaţiei referitoare la refuzul de către Ambasada României în 

Republica Moldova de a elibera vizele de intrare în România pentru cei şapte 

cetăţeni din Republica Moldova care urmau să participe la programul 

„Vizitează-ţi Capitala”. Domnii Nicolae George Simion, Marius Dorin Lulea şi 

Eugen Tiberiu Popescu, reprezentanţi ai Acţiunii 2012 – asociaţia care a 

organizat programul „Vizitează-ţi Capitala” – au fost invitaţi să expună punctul 

lor de vedere. 

Reprezentanţii Platformei „Acţiunea 2012” au declarat că nu caută 

disensiuni cu Ambasada României de la Chişinău, cu atât mai mult cu cât pe 

parcursul anului trecut au adus în vizită, în România, sute de tineri basarabeni. 

Ca parte din societatea civilă, au considerat că trebuie să ia poziţie întrucât 

motivaţia dată de Ambasadă pentru refuz – aceea că, cererea pentru viză a 

fost procesată în regim de urgenţă de 48 de ore, fără programarea prealabilă – 

nu  este satisfăcătoare. Motivaţia a fost contrazisă de Eugen Popescu, care 

susţine că s-au respectat procedurile şi a prezentat, în acest sens, comisiei 

copia după corespondenţa purtată cu Ambasada. În plus, astfel nu se explică 

de ce restul de 43 de solicitanţi au primit viză. 

 Reprezentanţii Platformei „Acţiunea 2012”  aduc o critică asupra modului 

în care se raportează consulii şi ambasadorul nostru la românii din Republica 

Moldova. Subliniind că aceasta este o problemă de atitudine, nu una generală, 

aceştia au atras atenţia asupra faptului că opinia publică basarabeană critică 

apropierea ambasadorului român la Chişinău, domnul Marius Lazurca, de 

Biserica Rusă, şi nu de Mitropolia Basarabiei, lucru ce transmite un semnal 

negativ românilor din Republica Moldova. 

La solicitarea preşedintelui comisiei de a spune concret care este părerea 

lor despre refuzul Ambasadei, aceştia au răspuns că faptele sugerează că 

România duce o politică de favorizare a minorităţii intelectuale din Republica 

Moldova, ca dovadă, toţi cei şapte respinşi nu sunt absolvenţi de studii 

superioare. Reprezentanţii „Acţiunii 2012” au menţionat că nu este normal ca 

ocupaţia sau meseria unei persoane – ca cea de croitoreasă a uneia dintre 
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solicitantele refuzate – să o împiedice să ia parte la o conferinţă legată de 

identitatea naţională. 

Eugen Popescu, preşedintele „Acţiunii 2012” a subliniat că există o 

problemă de atitudine a personalului diplomatic, şi, deşi se bazează pe buna 

credinţă a acestora, consulii şi ambasadorul transmit un mesaj negativ 

românilor moldoveni, acela că nu sunt bine primiţi în patria-mamă. Acest lucru 

dăunează imaginii României, iar acest eveniment regretabil a fost exploatat de 

presa basarabeană a mediilor politice de stânga, care a subliniat zădărnicia 

eforturilor moldovenilor de a se apropia de România, în condiţiile în care statul 

român le pune piedici. 

Membrii comisiei au adus la cunoştinţa invitaţilor că există sesizări legate 

de lipsa de sprijin a misiunii diplomatice de la Chişinău faţă de românii din 

Republica Moldova şi că vor continua procesul de analiză al acestei situaţii. 

Astfel, Mircea Dolha – vicepreşedintele comisiei – a dorit să îi asigure pe 

invitaţi că vor solicita explicaţii pentru fiecare situaţie şi că se poate avea în 

vedere chiar şi cererea înfiinţării unei comisii de anchetă, cu toate că acest 

lucru nu ar fi dezirabil.  

Deputatul Ion Stan a intervenit pentru a susţine că  membrii comisiei au 

datoria de a documenta riguros aceste aspecte şi în cazul în care derapajele 

sunt consecvente, ele trebuie corectate pentru că nu este admisibilă păstrarea 

unei atitudini de respingere a etnicilor români. Acesta a mai adăugat că, în 

cazul în care se verifică cele menţionate, membrii comisiei au obligaţia de a-l 

sesiza pe ministrul afacerilor externe şi pe prim-ministrul României în legătură 

cu atitudinea consulilor, iar în legătură cu atitudinea ambasadorului pe 

ministrul afacerilor externe, respectiv pe preşedintele României, care l-a 

acreditat pe ambasador. 

 Mihai Bogdan Diaconu, vicepreşedinte al comisiei, a subliniat că înainte 

de a întreprinde orice demers, trebuie obţinut punctul de vedere şi al celeilalte 

părţi implicate. De asemenea, a adăugat că problema Republicii Moldova 

trebuie tratată separat, în mod special faţă de celelalte comunităţi istorice 

româneşti, mai ales în contextul summit-ului Parteneriatului Estic de la Vilnius. 
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România are misiunea delicată de a îmbina securizarea graniţei estice a Uniunii 

Europene cu nevoia basarabenilor de a se apropia de patria-mamă. 

 Invitaţii au dorit să aducă în atenţia Comisiei intenţia Institutului Cultural 

Român de a închide Direcţia Românilor de Pretutindeni din cadrul acesteia, 

lucru care ar dăuna colaborării cu românii din străinătate.  

Preşedintele comisiei a mulţumit invitaţilor pentru prezenţă, asigurându-i 

că punctul lor de vedere va fi luat în considerare în demersurile întreprinse de 

comisie. A menţionat că intenţionează să stabilească o întâlnire cu 

ambasadorul Marius Lazurca. 

Înainte de a trece la punctul următor pe ordinea de zi, deputatul Mihai 

Aurelian a propus să fie solicitată Ministerului Afacerilor Externe o listă cu toate 

instituţiile care se ocupă de românii de pretutindeni, pentru a avea o imagine 

clară asupra entităţilor cu care poate colabora Comisia. 

Pentru discutarea avizelor asupra propunerilor legislative de pe ordinea 

de zi au fost invitaţi din partea Ministerului Afacerilor Interne, doamna chestor 

de poliţie Irina Alexe, iar din partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul 

consilier Pietro Pavoni. 

Şedinţa comisiei a continuat cu următorul punct al ordinii de zi, 

Dezbatere asupra propunerii legislative pentru modificarea  alin. (5) al art. 41 

din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicat (Plx 

475/2013),  iniţiator fiind domnul deputat Eugen Tomac.  

    Preşedintele a precizat că,  această propunere legislativă a fost trimisă spre 

dezbatere şi avizare Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării, în fond fiind sesizată Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.   

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.41, alin.(5) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

republicat, urmărind asigurarea celerităţii procedurii de transcriere a actelor de 

stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în 

România. 
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       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.426/22.05.2013, precum şi avizul 

nefavorabil al Guvernului. 

       Doamna chestor Irina Alexe a motivat avizul nefavorabil al Guvernului prin 

existenţa Legii 213/2013 care are acelaşi obiect de reglementare cu al Plx 475/ 

2013.  

  Iniţiatorul propunerii legislative, deputatul Eugen Tomac a intervenit 

pentru a clarifica introducerea acestei noi propuneri. El a menţionat că 

modificarea existentă, invocată de doamna chestor, Legea 213/2013, prevede 

înfiinţarea a doar cinci centre pe teritoriul României, la care se pot depune 

cererile de transcriere ale actelor de stare civilă. Astfel, nu s-a deblocat 

procedura de transcriere şi există 170.000 de noi cetăţeni români care nu-şi 

pot intra în drepturi deoarece sunt programaţi la aceste centre abia în 

septembrie 2015. Proiectul iniţiat de dânsul are ca scop fluidizarea procesului 

pentru ca cei care au dobândit cetăţenia română să poată depune cererile de 

transcriere ale actelor de stare civilă la toate centrele judeţene. 

 Deputatul Lubanovici, preşedintele comisiei, a propus acordarea avizului 

favorabil de către Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării pentru Plx 475/2013, iar vicepreşedintele Mircea Dolha a sugerat ca 

eventuala suprapunere a obiectelor de reglementare să fie analizată şi hotărâtă 

în cadrul Comisiei Juridice.   

       În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea 

favorabilă a propunerii legislative. 

În încheiere, domnul preşedinte Lubanovici i-a informat pe membrii 

comisiei că în urma intervenţiei comisiei s-a rezolvat problema întregirii 

documentelor pentru obţinerea cetăţeniei pentru un solicitant.  

De asemenea preşedintele a adăugat că pe durata vizitei sale în colegiul 

în care a fost ales, l-a desemnat pe vicepreşedintele Mircea Dolha ca înlocuitor 

al său, conform Art. 48 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat care 
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prevede că vicepreşedinţii comisiilor îndeplinesc, pe rând, atribuţiile 

preşedintelui, în absenţa sau potrivit delegării date de către acesta. 

Şedinţa comisiei din ziua de 21 noiembrie a  fost condusă de domnul 

deputat Mircea Dolha, vicepreşedintele comisiei.  

 În deschiderea şedinţei, domnul deputat Mircea Dolha a prezentat 

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 

privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi cuantumul taxelor 

consulare la nivelul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României în 

străinătate (Plx 487/2013). Iniţiator al acestei propuneri legislative a fost 

domnul deputat Aurelian Mihai. 

Propunerea legislativă a fost trimisă spre dezbatere şi avizare Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, în fond fiind 

Comisia pentru politică externă.  

Propunerea legislativă - Plx 487/2013, are ca obiect de reglementare 

modificarea Legii nr.198/2008 în sensul corelării taxelor percepute pentru 

eliberarea diverselor acte şi documente cetăţenilor români care trăiesc în afara 

graniţelor cu cele existente în ţara de origine, indiferent de locul unde aceştia 

domiciliază. 

       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.563/17.06.2013, precum şi avizul 

nefavorabil al Guvernului. 

 Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul consilier Pietro 

Pavoni, a menţionat că principala obiecţie a Guvernului se referă la faptul că 

propunerea legislativă are impact bugetar negativ prin reducerea taxelor 

consulare. Apoi, la nivel tehnic, ar putea fi inoperabilă trecerea de la cursul 

valutar de referinţă mediu lunar la cel săptămânal, respectiv modificarea limitei 

variaţiilor care impun modificarea de curs, de la 10% la 5%. 

 Iniţiatorul proiectului, deputatul Mihai Aurelian, a semnalat că reducerea 

taxelor nu ar reprezenta un dezacord bugetar semnificativ, ci ar însemna o 

revenire la normalitate. Creşterea taxelor consulare nu a s-a materializat cu 
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creşterea numărului de consulate sau a personalului diplomatic. El a mai 

adăugat că aceasta ar putea fi cel puţin o compensare morală a faptului că 

până în luna Septembrie a anului curent, remiterile băneşti ale românilor din 

străinătate au fost de circa 2 miliarde de euro în condiţiile în care investiţiile 

străine directe atrase de guvern au fost sub 1 miliard de euro, iar remiterile 

băneşti ale românilor sunt de cel puţin 10 ori mai mari decât ceea ce se 

încasează prin taxe consulare. 

 Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, domnul Pietro Pavoni, a 

replicat că înţelege argumentul moral al iniţiatorului, însă având în vedere 

contextul economic actual şi impactul bugetar negativ, este foarte puţin 

probabil ca Ministerul Finanţelor Publice  să  accepte o reducere a taxei sau o 

gratuitate de transcriere a actelor de stare civilă, spre exemplu. 

 Deputatul Eugen Tomac a menţionat că majoritatea parlamentară ar 

trebui să preia subiectul reducerii taxelor legate de dobândirea sau 

redobândirea cetăţeniei române deoarece reprezintă o problemă delicată de 

discriminare a celor care doresc să devină cetăţeni români, dar au venituri 

mici. Acesta a estimat că definitivarea actelor pentru noii cetăţeni români se 

ridică la aproximativ 1500 de euro. Astfel, statul român repară greşeala istorică 

a regimului comunist şi redă cetăţenia românilor cărora le-a fost luată abuziv, 

însă pune o importantă barieră financiară, care-i împiedică să-şi intre în 

drepturi. Conştient de şansele reduse ca taxele să fie eliminate sau diminuate, 

deputatul Tomac a declarat că ar trebui susţinute reducerile şi eliminarea taxei 

de 125 de euro la transcrierea documentelor de stare civilă în cadrul misiunilor 

diplomatice din străinătate, cel puţin pentru etnicii români care 

redobândesc cetăţenia română. 

 Deputatul Ion Stan consideră că avizul negativ al Guvernului nu este 

riguros motivat, nefiind bazat pe un studiu de impact. Acesta a propus Comisiei 

solicitarea unui asemenea studiu întrucât este greu de acceptat că reducerea 

taxelor consulare ar produce dezechilibre sau că ar periclita acordurile 

monetare ale României cu instituţiile financiare internaţionale. Deputatul a 

propus acordarea de către comisie a avizului favorabil şi a sugerat membrilor 
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comisiei să intervină în plen, la momentul potrivit, cu justificarea economică a 

unui impact bugetar nesemnificativ şi cu argumentarea faptului că criteriul 

financiar nu ar trebui să fie o piedică în dobândirea drepturilor de cetăţean 

român.  

 Iniţiatorul a înaintat o nouă formă a proiectului de lege, care conţine 

următoarele amendamente: se elimină modificările aduse anterior la articolul 4 

şi 5, respectiv se fac modificări ale cuantumului taxelor de la Anexa „Serviciile 

consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate”. 

       În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea 

favorabilă a propunerii legislative. 

Ajungând la următorul punct al ordinii de zi, domnul deputat Mircea 

Dolha, vicepreşedintele comisiei, a prezentat noua formă a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, iniţiativa legislativă 

a deputatului Ovidiu Alexandru Raeţchi.  

Dezbătând pe articole propunerea deputatului Ovidiu Alexandru Raeţchi,  

doamna deputat Maria Grecea, vicepreşedintele comisiei a făcut o serie de 

comentarii pe baza observaţiilor trimise anterior de domnul deputat Ion Stan.  

Intrând pe fondul legii, deputatul Ion Stan precizează că prin 

completarea actului normativ s-au omis câteva lucruri: 

1. Prima observaţii a fost că prin prin prezenta propunere legislativă 

se completează obiectul de activitate al instituţiei, şi astfel, trebuie modificat şi 

articolul 1;  

    Conform art. 1, alin. (1) , aşa cum a fost modificat prin ART I Lege 258 

din 2010 se prevede că: Instituţia Avocatul Poporului are drept scop apărarea 

drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile 

publice. Exact acelaşi rol îl va îndeplini şi adjunctul avocatului poporului 

responsabil cu problemele cetăţenilor români cu rezidenţă în afara graniţelor 

ţării.  
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  Doamna deputat Maria Grecea a indicat faptul că Art. 1 face referire la 

persoane fizice fără a face distincţie după rezidenţă. Prin urmare, observaţia nu 

este întemeiată.  

    2. A doua observaţie:  Prin propunerea pe care a făcut-o iniţiatorul, de 

a se înfiinţa birouri în statele în care îşi au rezidenţa, se modifică sediul 

instituţiei, ori prin legea care există astăzi sediul instituţiei este în Bucureşti.  

        Atunci trebuie completat şi aici: sediul Avocatului Poporului este în 

Bucureşti, dar şi în străinătate în cadrul unor Ambasade ale României.  

Doamna deputat Grecea argumentează că atâta timp cât sediul instituţiei 

Avocatului Poporului este în Bucureşti, aşa cum se arata la art. 1, alin. (2) din 

Lege, la acest sediu se desfăşoară activitatea instituţiei şi se află ordonatorul 

principal de credite. În condiţiile art. 29, aşa cum a fost modificat prin ART I 

Lege 258 din 2010-12-14, se arata că: Instituţia Avocatul Poporului va 

organiza birouri teritoriale, în vederea realizării atribuţiilor ce îi revin, potrivit 

prezentei legi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta lege. 

Preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii vor asigura spaţiile necesare pentru 

funcţionarea birourilor teritoriale.  Astfel, dacă se doreşte înfiinţarea acelor 

birouri la care face referire art. I, pct. 2 al propunerii legislative, acestea vor 

avea statut de birou teritorial şi s-ar impune modificarea art. 29 si nu a art. 1. 

Prin urmare, observaţia nu este întemeiată.  

3. De asemenea, domnul deputat Stan arată că iniţiatorul propune o 

serie de excepţii prin introducerea unui nou articol 13¹ care precizează că: prin 

excepţie de la art. 12 şi 13 din legea actuală, adjunctul specializat în drepturile 

cetăţenilor români rezidenţi în străinătate are următoarele atribute a) b) c).   

Deputatul Ion Stan este de părere că nu ar trebui folosită formula “prin 

excepţie” pentru că nu se urmăreşte anularea articolelor 12 si 13 şi propune 

înlocuirea ei cu „în completarea” obiectului de activitate şi al răspunderii 

adjuncţilor. 

La această observaţie doamna Grecea menţionează faptul că, excepţia 

nu implică anularea unor articole, ci reprezintă derogarea de la norma 

generală.  
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Pe de altă parte, prin art. I, pct. 3 al propunerii legislative se face referire 

la art. 12. Menţionez că art. 12 din Legea 35/1997 a fost ABROGAT prin ART I 

Lege 258 din 2010-12-14 emis de Parlamentul României.  

         De asemenea, art. 13, aşa cum a fost modificat prin ART I Lege 258 din 

2010, face referire la atribuţiile Avocatul Poporului şi nu ale adjuncţilor. Prin 

urmare, nu este necesară instituirea nici unei excepţii/derogări de la 

prevederile art. 13.  

Atribuţiile ADJUNCŢILOR AVOCATULUI POPORULUI sunt prevăzute la art. 

10, alin. (2) si art. 12¹ , introdus prin ART I din Legea 258 din 2010-12-14.  

Astfel, se impune introducerea art. 12² , având următorul conţinut legal:  

Pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 12¹, adjunctul Avocatului 

Poporului responsabil cu drepturile cetăţenilor români rezidenţi în 

străinătăte, are şi următoarele atribuţii: a) […], b) […] ,c) […]  

4. Deputatul Ion Stan face referire şi la prevederea legată de adjunctul 

specializat în drepturile românilor rezidenţi în străinătate. 13¹ alin. (2): în 

exercitarea atribuţiilor sale cooperează cu reprezentanţi parlamentari ai 

Colegiilor din diasporă. Doamnul Ion Stan a precizat că, potrivit ar fi: 

Cooperează cu instituţiile de profil ale statului respectiv şi cu parlamentarul 

ales pe Colegiul diasporei respective.  

Doamna Maria Grecea consideră că formularea corectă ar fi: „Cooperează 

cu instituţiile statului respectiv şi cu parlamentarul ales pe Colegiul respectiv.” 

5. La completarea art. 13¹ s-a oprit la 3 propuneri legate de 

competenţele acestui adjunct. „Aceste propuneri ar trebui să fie mai multe 

pornind de la textul actual al legii şi ne referim aici la art.12¹ care ar trebui sa 

fie modificat în acord cu articolul 10 pe care l-a propus iniţiatorul”, menţiona 

doamnul deputat Stan în intervenţia sa. 

Doamna Maria Grecea face trimitere la observaţia nr. 3, unde pot fi 

prevăzute şi alte atribuţii.  

Domnul deputat Ion Stan propune de asemenea modificarea art. 22 prin 

adaptarea la specificul problematicii românilor din diasporă, precum şi a art. 

23, ce ar trebui pus în acord cu art. 10.  
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În această privinţă, doamna Maria Grecea, atrage atenţia că dispoziţiile 

articolelor 22 şi 23 din legea în vigoare nu sunt afectate de introducerea literei 

e) la art.10, alin.(1) 

O altă observaţie a doamnei deputat Maria Grecea a făcut referire la  

Adjunctul Avocatului Poporului care îşi desfăşoară activitatea la SEDIUL 

INSTITUŢIEI, care se află, conform art. 1, alin. (2), în Bucureşti. În cazul 

înfiinţării unor birouri teritoriale în Ambasade, acestea vor avea personal 

propriu. 

Acestea au fost doar câteva din observaţiile membrilor comisiei 

referitoare la noua formă a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 

Avocatului Poporului, iniţiată de domnul deputat Ovidiu Alexandru Raeţchi. 

Membrii comisiei au căzut de acord că sub rezerva acestor modificări de 

fond şi a perfectării normelor tehnice de redactare a propunerii legislative – pe 

care iniţiatorul a întreprins-o – se poate trece la votul de avizare favorabilă în 

cadrul şedinţei viitoare. 
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