
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

ş

 
i problemele minorităţilor naţionale  

 

    SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 3 mai 2011 

 

Pe data de 3 mai 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (PLx 

165/2011). 

2. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind 

educaţia naţională (PLx 172/2011). 

3. Proiect de Lege privind statutul rezerviştilor voluntari (PLx 

189/2011). 



 

4. Comunicare (COM(2011)173) „Un cadru UE pentru strategiile 

naţionale de integrare a romilor până în 2020 - a Comisiei Europene”. 
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La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 11 deputaţi din numărul 

total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 

Marius Cristinel Dugulescu, Virgil Pop, Florin Postolachi, Sergiu 

Andon, Lucian Riviş-Tipei, Gigel-Sorinel Ştirbu, Horia Grama, Varga 

Attila, Damian Florea şi Tudor Ciuhodaru Au fost absenţi: dl deputat  

Mircea Lubanovici - din Grupul parlamentar al PDL - aflat în delegaţie 

parlamentară în S.U.A. şi dna deputată Elena Gabriela Udrea - care este 

membru al Guvernului. 

Dezbaterea pentru raport a iniţiativei legislative de la punctul 1 al 

ordinii de zi a avut loc împreună cu membrii Comisiei pentru 

comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării.  

La dezbaterile în cele 2 comisii reunite au fost prezenţi 11 deputaţi 

din numărul total de 13 membri ai Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale, iar - din totalul celor 15 

membri ai Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor 

ţării - au fost prezenţi 11 deputaţi.   

Proiectul de lege de la punctul 1 al ordinii de zi are ca obiect de 

reglementare modificarea art.1 alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, şi nu a 

articolului 2 - aşa cum în mod greşit se specifică în titlul şi în cuprinsul 
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iniţiativei legislative, în 

ătoarea redactare: “Lege 

pentru modificarea art.1 

utindeni, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.261 din 

ilor prezenţi din cele două 

Comi

oblemele 

minorit

sensul extinderii aplicabilităţii legii şi asupra 

cetăţenilor români din alte state decât cele din vecinătatea României.  

Textul provenit de la Senat a mai suferit câteva modificări prin 

amendamente. În acest sens, a fost introdus un amendament la titlul 

legii, avându-l ca autor pe dl deputat Nicolae Păun din Grupul 

Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, cu urm

alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni.” 

De asemenea, pentru o reglementare corectă, conformă cu Legea 

nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare, a fost modificat 

corespunzător articolul unic din conţinutul iniţiativei legislative, printr-

un alt amendament aparţinând dlui deputat Nicolae Păun, astfel : 

“Alineatul (2) al articolului 1 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul 

acordat românilor de pret

22 aprilie 2009, se modifică şi va avea 

următorul cuprins (…)” 

Cu unanimitatea voturilor deputaţ

sii reunite, a fost adoptat raportul favorabil pentru iniţiativa 

legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi. 

Şi propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată favorabil de 

membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi pr

ăţilor naţionale cu recomandarea în avizul - către comisia sesizată 

pe fond - de a ţine seama de observaţiile Consiliului Legislativ. 
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-  

în unanimitate - documentul Uniunii Europene privind romii, remis 

Parlamentului României spre dezbatere 

       

t Nicolae Păun 

tocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 

 

 

 

 
 

De asemenea, iniţiativa legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi a 

primit aviz favorabil cu unanimitate de voturi 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au votat favorabil 

şi examinare. 

PREŞEDINTE 

 

  deputa
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