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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte                                                                                Bucureşti,  10.10.2007 
şi problemele minorităţilor naţionale                                                                                    Nr.  921/2006/2007                               
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
              

           Vă înaintăm alăturat RAPORTUL DE ÎNLOCUIRE asupra cererii de reexaminare a  Legii  
privind  sprijinul acordat românilor de pretutindeni, la solicitarea Preşedintelui României, trimisă spre 
dezbatere, cu adresa P.L.X  921/2006/2007  din 18 iunie 2007, înregistrată sub nr.25/454 din 18 iunie 2007.  
            În raport de obiectul şi conţinutul său  legea face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 

PREŞEDINTE                                                                                 SECRETAR                                                   
                         
                       Nicolae Păun                                                                                        Buciuta Ştefan 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU DREPTURILE                                                            Bucureşti, 10  octombrie 2007 
OMULUI, CULTE  ŞI  PROBLEMELE  
 MINORITĂŢILOR  NAŢIONALE                                                              Nr.  PL.X  921/2006/2007              
           

 
                          RAPORT  DE ÎNLOCUIRE 

asupra cererii de reexaminare a  Legii  privind  sprijinul acordat românilor de pretutindeni, la solicitarea 
Preşedintelui României 

 
 În conformitate cu prevederile art. 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

pentru  drepturile  omului, culte  şi  problemele  minorităţilor  naţionale  a fost sesizată spre reexaminare, cu 
Legea privind  sprijinul acordat românilor de pretutindeni, trimisă cu adresa nr. P.L.X  921/2006/2007  din 
18 iunie 2007, înregistrată sub nr.25/454 din 18 iunie 2007.  

Această lege, adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu respectarea prevederilor art.75 şi ale  
art.76 alin (2) din Constituţia României, republicată, a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României la 
data de 23 martie 2007. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin (2) din Constituţia României, republicată, Preşedintele 

României a formulat o cerere de reexaminare pentru următoarele motive: 
- legea nu clarifică instituţiile care trebuie să se ocupe  de relaţia cu românii de pretutindeni, 

considerând că structura actuală a organismelor şi instituţiilor care se ocupă de românii de pretutindeni este 
stufoasă şi are atribuţii neclare; 

- structurile existente ar trebui comasate sau organizate într-o instituţie guvernamentală care să 
funcţioneze la standarde calitative ridicate, cu funcţionalitate optimă, eliminându-se astfel birocraţia actuală; 
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- legea goleşte de conţinut atribuţiile Preşedintelui, considerând că organizarea Congresului 
Românilor de Pretutindeni ar trebui să se facă sub patronajul Preşedintelui României şi  sub cel al Parlamentului 
României; 

- Consiliul Românilor de Pretutindeni ar trebui să aibă nu numai atribuţii legate de organizarea 
Congresului Românilor de Pretutindeni, ci şi legate de funcţionarea  şi dezvoltarea sprijinului acordat românilor 
de pretutindeni; 

- legea nu defineşte clar anumite noţiuni, în baza cărora se acordă unele drepturi, nu explică în mod 
clar sintagma „români de pretutindeni” şi nici criteriile în baza cărora un solicitant poate beneficia de sprijinul 
oferit de statul român; 

- preluarea Centrului „Eudoxiu Hurmuzachi” de către Cancelaria Primului Ministru nu este oportună, 
acest Centru fiind creat în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a respins cererea de reexaminare trimisă de 
Preşedintele României şi  a adoptat  proiectul de Lege privind  sprijinul acordat românilor de pretutindeni, în 
forma adoptată iniţial de Parlamentul României, în şedinţa din 13 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art.76 
alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii   
comisiei au dezbătut cererea de reexaminare şi proiectul de lege adoptat de Senat, în şedinţa din 26 septembrie 
2007 şi au întocmit raportul iniţial de adoptare a proiectului de lege cu unele amendamente.  
                 Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 8 octombrie 2007, a hotărât, în temeiul art. 70 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, retrimiterea Reexaminării, la cererea Preşedintelui României, a 
Legii privind  sprijinul acordat românilor de pretutindeni  la comisia sesizată în fond, în vederea unei noi 
examinări şi  depunerii unui  nou raport. 

      Comisia pentru drepturile omului,culte şi problemele minorităţilor naţionale  a reluat examinarea cererii 
de reexaminare în şedinţa din 10 octombrie 2007. În timpul dezbaterilor s-au formulat opinii în  sensul celor 
solicitate în şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor.  La lucrări au participat domnul deputat Titus Corlăţean 
iniţiator al legii şi domnul Emil Popescu, preşedintele Fundaţiei Românilor de Pretutindeni, în calitate de invitat,. 
Deşi invitat la dezbateri, domnul Adrian Cioroianu, Ministru Afacerilor Externe, nu a participat la şedinţă, 
delegându-l pe domnul Mihai Gheorghiu, secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.   

      În urma  dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate de către membrii comisiei s-a ajuns la 
concluzia că varianta iniţială de subordonare a Departamentului  pentru Românii de Pretutindeni  la Guvern este 
optimă şi că este necesară specificarea în lege, pentru o interpretare mai exactă a sintagmei „români de 
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pretutindeni”, a denumirilor sub care sunt cunoscuţi în ţările din afara graniţelor conaţionalii români (rumâni, 
vlahi, valahi, aromâni, macedoromâni, meglenoromâni, istroromâni, moldoveni, etc.).  

Faţă de cele mai sus exprimate,  membrii  comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (7 voturi 
pentru şi 2 abţineri)  să propună Camerei Deputaţilor, adoptarea  proiectului  de Lege privind  sprijinul acordat 
românilor de pretutindeni,  cu un amendament admis,  redat  în Anexa la prezentul raport de înlocuire.  

Din numărul total de 16 membri ai Comisiei au fost prezenţi la dezbateri  10 deputaţi. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său legea face parte din categoria legilor ordinare. 
           
 
 
           PREŞEDINTE,                                                                                                             SECRETAR 
   
           Nicolae PĂUN                                                                                                            Ştefan BUCIUTA                                
 
 
 
 
                                                                                                          
Consilier : 
Babeş Onesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexă  
AMENDAMENT 

la proiectul de Lege privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 



 5

 
Nr.
crt. 

Text adoptat de Parlamentul 
României 

Text adoptat de Senat 
în urma reexaminării 

Text propus de Comisie în urma 
reexaminării 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. Art.1. - Prezenta lege 
reglementează: 
  a) drepturile persoanelor de etnie 
română, precum şi a celor care 
aparţin filonului cultural românesc, 
din afara graniţelor României, 
denumite în continuare români de 
pretutindeni, având ca scop 
menţinerea, promovarea şi 
afirmarea identităţii lor culturale, 
etnice, lingvistice şi religioase; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 b) atribuţiile autorităţilor 
competente din România. 

nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nemodificat 

Art.1. - Prezenta lege 
reglementează: 
  a) drepturile persoanelor de etnie 
română, precum şi a celor care 
aparţin filonului cultural românesc, 
respectiv, rumâni, vlahi, valahi, 
aromâni, macedoromâni, 
meglenoromâni, istroromâni, 
moldoveni, etc., din afara 
graniţelor României, denumite în 
continuare români de pretutindeni, 
având ca scop menţinerea, 
promovarea şi afirmarea identităţii 
lor culturale, etnice, lingvistice şi 
religioase; 
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