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Către 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

              
 
            Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN SUPLIMENTAR asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 
retrimis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  şi Comisiei 
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, cu adresa nr. PL-X 117/2012  din 12 martie 2013, înregistrat sub 
nr.25/124, respectiv nr. 47/116 din 13 martie 2013. 
             În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE,                  VICEPREŞEDINTE, 

 
 

Nicolae PĂUN                              Mircea DOLHA 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului,  
culte şi problemele minorităţilor naţionale 
 
25/124/19 martie 2013   
 

                                             Comisia pentru comunităţile de români  
                                              din afara graniţelor ţării  
 
                                              47/116/19 martie 2013                                  

                              Bucureşti, 19 martie 2013  
                                                  PL-X 117/2012                                         

 
RAPORT  COMUN SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege pentru  modificarea şi completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni 

 
 

   În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  au fost sesizate 
spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni, cu adresa nr. PL-X 117  din 4 mai 2012, înregistrat sub nr.25/179 din 7 mai 2012, respectiv nr. 47/247 din 7 mai 
2012. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  în şedinţa din 23 aprilie 2012. 
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 
La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu prevederilor art.67 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au avut 

în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ - nr.1191 din 14.11.2011;  
Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. nr. 614/DPSG din 05.04.2012, susţine adoptarea iniţiativei legislative sub rezerva 

însuşirii propunerilor şi observaţiilor cuprinse în acest punct de vedere. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea literei a) a alineatului (1) al art. 1 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul 
acordat românilor de pretutindeni, republicată, în sensul de a fi precizate principalele etnonime cu care sunt denumite persoanele de origine română 
şi cele care aparţin filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara graniţelor României. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii au examinat proiectul 
de lege  în şedinţa din 24 septembrie 2012.   

Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 19 februarie 2013, în temeiul dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, a hotărât retrimiterea iniţiativei legislative celor două Comisii, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport.   

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii au reexaminat 
proiectul de lege  în şedinţa din 26 februarie 2013, şedinţă la care a  participat, în calitate de invitat, dl Cristian David, ministru delegat pentru 
românii de pretutindeni şi care a susţinut adoptarea proiectului de lege. 

În şedinţa din 12 martie 2013, plenul Camerei Deputaţilor în temeiul dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
a hotărât retrimiterea iniţiativei legislative celor două Comisii, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport.   

Cele două Comisii au reluat dezbaterile într-o şedinţă comună în data de 19 martie 2013. 
  La dezbateri au fost prezenţi 10 deputaţi din numărul total  de 14 membri ai Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, iar din totalul celor 13 membri ai Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  au fost prezenţi  9  
deputaţi.   
 În urma examinării documentelor ataşate iniţiativei legislative şi a Notei întocmite de Departamentul Legislativ, a retragerii unor 
amendamente de către iniţiator, precum şi a opiniilor exprimate în cadrul dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea  proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.299 din 13 
noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu amendamente admise, prezentate în Anexă. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
      PREŞEDINTE,                                         VICEPREŞEDINTE, 
 
      Nicolae PĂUN                                                         Mircea DOLHA  
 
       SECRETAR,                                                                                                                                                                    SECRETAR, 
 
 Ioan-Sorin ROMAN                                                                            Aurelian MIHAI 
 
 
 
 
Întocmit: Şef birou  Onesia Babeş              
   Expert parlamentar Elena Zorilă                                                                                                                            Consultant parlamentar  Alesandru Mona Valentina    
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                                             ANEXĂ 
 

  AMENDAMENTE ADMISE 
la proiectul de Lege pentru  modificarea şi completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de 

pretutindeni 
 

Nr 
 crt. 

Legea nr.299/2007 privind 
sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni 

Textul adoptat de Senat Amendamente Motivare 

1. …………………………… LEGE pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.299 din 13 
noiembrie 2007 privind sprijinul 
acordat românilor de pretutindeni  
 

LEGE pentru modificarea art.1 
alin.(1) din Legea nr.299/2007 
privind sprijinul acordat românilor 
de pretutindeni 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale şi Comisia 
pentru comunităţile de români din 
afara graniţelor. 

Pentru o 
reglementare 
corectă. 

2.  
…………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
„a) drepturile persoanelor care îşi 
asumă în mod liber identitatea 
culturală română - persoanele de 
origine română şi cele aparţinând 
filonului lingvistic şi cultural 
românesc, care locuiesc în afara 
frontierelor României, denumite în 
continuare români de pretutindeni;” 

Articol unic.- Legea nr.299 din 13 
noiembrie 2007 privind sprijinul 
acordat românilor de 
pretutindeni, se modifică, după 
cum urmează: 
 
Articolul 1, alineatul (1) a) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art.1 alin (1) a) drepturile 
persoanelor care îşi asumă în mod 
liber identitatea culturală română - 
persoanele de origine română şi cele 
aparţinând filonului lingvistic şi 
cultural românesc, care locuiesc în 
afara frontierelor României, 
indiferent de modul în care aceştia 

Articol unic. - La alineatul (1) al 
articolului 1 din Legea 
nr.299/2007 privind sprijinul 
acordat românilor de pretutindeni, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.261 din 
22 aprilie 2009, litera a) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „a) drepturile persoanelor care îşi 
asumă în mod liber identitatea 
culturală română - persoanele de 
origine română şi cele aparţinând 
filonului lingvistic şi cultural 
românesc, care locuiesc în afara 
frontierelor României, indiferent 
de modul în care aceştia sunt 

Pentru o 
reglementare 
corectă. 
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Nr 
 crt. 

Legea nr.299/2007 privind 
sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni 

Textul adoptat de Senat Amendamente Motivare 

  sunt apelaţi ( armâni, armânji, 
aromâni, basarabeni, bucovineni, 
cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, 
herţeni, istro-români, latini dunăreni, 
macedoromâni, macedo-români, 
maramureşeni, megleniţi, megleno-
români, moldoveni, moldovlahi, 
rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, 
voloni, macedo-armânji, precum şi 
toate celelalte forme lexicale 
înrudite semantic cu cele de mai 
sus), denumite în continuare români 
de pretutindeni;” 

apelaţi ( armâni, armânji, aromâni, 
basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, 
daco-români, fărşeroţi, herţeni, 
istro-români, latini dunăreni, 
macedoromâni, macedo-români, 
maramureşeni, megleniţi, 
megleno-români, moldoveni, 
moldovlahi, rrămâni, rumâni, 
valahi, vlahi, vlasi, voloni, 
macedo-armânji, precum şi toate 
celelalte forme lexicale înrudite 
semantic cu cele de mai sus), 
denumite în continuare români de 
pretutindeni;” 
 
 
Autori: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale şi Comisia 
pentru comunităţile de români din 
afara graniţelor. 
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