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SINTEZA 
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Pe data de 24 septembrie 2012, a avut loc şedinţa comună a 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale împreună cu Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării, având următoarea ordine de zi: Proiect de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni (PLx 117/2012). Cu acest 

proiect de lege, cele  două Comisii au fost sesizate pentru raport. 

La şedinţă au fost prezenţi din partea Comisiei, un număr de 7 

deputaţi din numărul total de 8. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: 

Nicolae Păun, Marius Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Lucian 

Riviş-Tipei, Mircea Lubanovici, Varga Attila, Damian Florea. A 



absentat: dna deputată Elena Gabriela Udrea - din Grupul parlamentar al 

PD-L. La dezbateri au fost prezenţi - din totalul celor 14 membri ai 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării - 13 

deputaţi.   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea literei 

a)  a 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 

aparţin filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara 

graniţelor României. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi şi 1 vot împotrivă, 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, într-o formă amendată. 

Amendamentul acceptat - 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, cu modificările ulterioare, litera a) - de deputaţii celor două 

Comisii cu unanimitate de voturi a fost următorul: 

„a) drepturile persoanelor care îşi asumă în mod liber identitatea 

culturală română - persoanele de origine românăşi cele aparţinând 

filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara 

frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi ( 

armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-
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români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, 

macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, 

moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, voloni, macodo-

armânji, precum şi cele toate celelalte forme lexicale înrudite semantic 

cu cele de mai sus), denumite în continuare români de pretutindeni.” 

 
 

PREŞEDINTE 
 
 

  deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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