
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

PROCESUL VERBAL 
 
 

al şedinţei comisiei din data de 16 aprilie 2013 
 

      
Pe data de 16 aprilie 2013, 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 următoarele iniţiative legislative pe ordinea de 

zi: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299 

din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de 

pretutindeni (PL x 117/2012). 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în 

România (PL x 108/2013). 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 9 deputaţi din numărul 

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

 



 
 

 

Dorel-Gheorghe Căprar, Dănuţ Culeţu, Remus-Florinel Cernea, Ioan-

Sorin Roman, Mircea Lubanovici, Claudiu-Andrei Tănăsescu, dl 

deputat Markó Attila-Gabor, precum şi dna deputată Tamara-Dorina 

Ciofu. Au fost absenţi: dl deputat Ion Cristinel Marian - din Grupul 

parlamentar al PP-DD, dl deputat Dan-Ştefan Motreanu - din Grupul 

parlamentar al PNL, precum şi domnii deputaţi Radu Stroe şi Mihai-

Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL - care sunt membri 

ai Guvernului.  

A participat ca invitat în calitate de iniţiator: Viorel-Riceard 

Badea - vicepreşedintele Comisiei pentru românii de pretutindeni de la 

Senat. 

Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din ziua de 9 aprilie 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. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea literei 

a) a alineatului (1) din 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. 

   Şedinţa comună a celor Comisii a fost deschisă de domnul 

deputat Nicolae Păun, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale.   



 
 

 

   Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele de şedinţă a dat 

cuvântul domnului deputat Eugen Tomac - preşedintele Comisiei 

pentru comunităţile de români - pentru a-şi exprima punctul de vedere 

referitor la proiectul de lege de la punctul 1. Domnul deputat Eugen 

Tomac a prezentat pe scurt motivul modificării literei a) a alineatului 

(1) al art. 1 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor 

de pretutindeni, 

Neacordarea drepturilor specifice minorităţilor româneşti din 

ţările vecine României, reprezintă unul din motivele modificării literei 

a) a alineatului (1) al art. 1 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni. 

 Scurta prezentare a domnului domnului deputat Eugen Tomac, a 

fost susţinută şi de iniţiatorul proiectului de lege, domnul senator 

Viorel Riceard-Badea, vicepreşedintele Comisiei pentru românii de 

pretutindeni de la Senat. 

Legea nr.299/2007, precum şi  OUG 10/2008, care a venit cu 

modificări pe marginea terminologiei variate folosite pentru românii 

din ţările învecinate statului român, nu este explicită în cea ce priveşte 

sintagma de „român de pretutindeni”. Din această omisiune, au decurs 

o serie de neajunsuri cu privire la acordarea acestui sprijin de către 

instituţiile statului român.    

Intervenţia domnului deputat Dănuţ Culeţu a venit în susţinerea 

iniţiatorului: „Statul român finanţează şcoli, biserici pentru românii 

din Balcani. Întrebarea este cum îi vom ajuta pe cei din sudul 



 
 

 

Dunării?” Şi tot domnul deputat susţine în această intervenţie creare 

unui cadru legal pentru a veni în sprijinul celor din afară. 

Intervenţia domnului senator Viorel Riceard Badea a fost în 

completarea susţinerii amendamentului. Denumirile care fac referire la 

românii de pretutindeni şi care sunt incluse în prezentul proiect de lege, 

a precizat domnul senator Badea,  acoperă în primul rând aria 

denumirilor tradiţionale folosite pentru români în statele unde s-au 

stabilit (daco-români, macedo-români, megleno-români, megleniţi, 

istro-români, latini dunăreni, latini balcanici). 

În proiect, au fost - de asemenea - incluse o serie de denumiri 

locale sau regionale. Legat de acestea, domnul senator Viorel Riceard-

Badea a amintit de ardeleni, aromâni, armâni, bucovineni, dobrogeni, 

fărşiroţi, moldoveni, moţi, munteni, olteni, maramureşeni, păstrând aici 

pe cele utilizate în alte state, ca făcând trimitere la toţi românii care 

trăiesc în Diaspora, aceştia făcând obiectul direct al modificării pe care 

o propune. Aici intră aromânii, armânii, maramureşenii, fărşiroţii, 

rumânii, menţionează domnul senator Viorel Riceard-Badea în 

cuvântul său. 

Intervenţia domnului deputat Remus-Florinel Cernea a fost în 

sensul de a susţine amendamentul cu menţiunea următoare: „Iniţiativa 

este generoasă şi comunităţile de români trebuiesc într-adevăr ajutate. 

Dar trebuie avut în vedere şi punctul de vedere al asociaţiei armânilor 

care s-a primit la Comisii”. Armânii - îşi recunosc şi îşi declară în mod 

expres şi public, o identitate etnică specifică exprimată prin cultură, 



 
 

 

limbă şi tradiţii, identitate ce îi defineşte ca un grup etnic distinct de 

populaţia majoritară română, şi de alte grupuri etnice. 

Intervenţia domnului deputat Markó Attila-Gabor a vizat cadrul 

juridic şi libertatea individuală de alegere: „(…) conform Protocolului 

explicativ la Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor,  

dreptul unui cetăţean al unui stat de a se declara membru al unei 

anumite minorităţi naţionale nu implică dreptul acestuia de a alege 

arbitrar să aparţină oricărei minorităţi naţionale. Alegerea subiectivă 

a individului este inseparabil legată de criterii obiective, relevante 

pentru identitatea persoanei.” 

Intervenţia domnului deputat Nicolae Păun, preşedintele Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

vizat clarificarea termenului de armân: „Armânii sunt o ramură a 

neamului românesc din multi ani. Ulterior au fost ajutaţi de statul 

român ca să îşi dezvolte tradiţia, cultura. Pe de altă parte există voci 

care vor să se predea în limba armână, să se pătreze cultura, tradiţia 

şi limba.” 

Intervenţia vicepreşedintelui Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării, domnul deputat Mircea Dolha a 

susţinut amendamentul la legea în discuţie adoptat şi de Senat, prin 

menţionarea problemelor cu care se confruntă românii din Valea 

Timocului.  

Pentru o mai bună înţelegere a amendamentului, domnul senator 

Viorel Riceard Badea încheie: ”(,,,) enumerarea tuturor acestor 



 
 

 

denumiri sub care românii sunt cunoscuţi şi cu care se identifică, 

contribuie, în primul rând, la o mai bună alocare a resurselor care au ca 

scop sprijinul acordat românilor de pretutindeni! „ 

  

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

majoritate 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 următorul amendament:  

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 majoritate de voturi şi 1 abţinere a fost următorul: 

 „(…) 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 

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, macodo-armânji, precum şi cele toate celelalte forme lexicale 



 
 

 

înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite în continuare români 

de pretutindeni.” 

Pentru iniţiativa legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi 

dezbătută în şedinţa separată a Comisiei, membrii Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au decis - 

cu majoritate de voturi şi 1 abţinere - avizarea proiectului de Lege. 

În continuare, în sala Comisiei s-a desfăşurat şedinţa Subcomisiei 

pentru egalitate de tratament şi nediscriminare, având pe ordinea de zi 

consultarea şi dezbaterea publică asupra Proiectului de propunere 

legislativă privind reglementarea şi organizarea ocupaţiilor de bonă şi 

babysitter în România. 

 

 

 

 

 
  

PREŞEDINTE 
 

     deputat Nicolae Păun 

 
Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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