
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

PROCES VERBAL 
 al şedinţei comisiei din data de 7 martie 2007 

 
 Ieri, 7 martie 2007, şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avut pe ordinea de 

zi următoarele iniţiative legislative: 

1. Proiectul de Lege privind sprijinul acordat românilor de 

pretutindeni, (PL.X. 921/2006) retrimis la Comisie. 

2. Proiectul de Lege privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, 

precum şi cu tehnică, produse şi materiale de resort a personalului 

din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe 

timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de 

urgenţă.(PL.x 85/2007). 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte asigurări sociale. 

(P.L.X 102/2007). 
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4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

dispoziţiilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale. (P.L.X 103/2007). 

5. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr.290/27 iunie 2003 

privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor 

români, pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute 

sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca 

urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între 

România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la 10 februarie 1947. 

(P.L.X 104/2007). 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi din numărul 

total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Varga 

Attila, Ştefan Buciuta, Dumitru Becşenescu, Gheorghe Chiper, Vasile 

Emilian Cutean, Mircea Teodor Iustian, Kovacs Attila, Ghervazen 

Longher, Cătălin Lucian Matei, Nati Meir, Ioan Aurel Rus şi Petru 

Tărniceru. Dl deputat Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu - din 

Grupul parlamentar al PNL - a fost înlocuit cu mandat de dl deputat 

Cristian Buşoi. A fost absent dl deputat Gheorghe Albu - din Grupul 

parlamentar al PD. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - Preşedintele 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale. 
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 La lucrări a participat la primul punct de pe ordinea de zi - din 

partea iniţiatorilor - dl deputat Valer Dorneanu, iar din partea 

Guvernului - dl Mihai Gheorghiu - Secretarul de Stat, Şeful 

Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, asistat de dna Laura 

Jarcă - directoare în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.. 

Membrii Comisiei au adoptat - cu majoritate de voturi şi 1 

abţinere - amendamentele propuse pentru corelarea proiectului de lege 

amintit cu Legea nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor 

nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind 

sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor 

reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de 

utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe 

pentru această activitate,  în vederea armonizării legislaţiei. Au mai 

fost adoptate o serie de amendamente de tehnică legislativă, care au 

fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Astfel, la art.6 alin.(4) a fost înlocuită sintagma “ministru 

delegat” cu sintagma “secretar de stat”, acesta devenind : “Art.6 

alin.(4) - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni este condus 

de un preşedinte, care are rang de secretar de stat.” 

 De asemenea, alin.(6) al art.6 - având formularea “Anual, prin 

hotărâre a Guvernului, se aprobă modul de repartizare şi utilizare a 

sumelor prevăzute în bugetul Cancelariei primului-ministru pentru 

sprijinirea românilor de pretutindeni.” a fost înlocuit cu redactarea 
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următoare: “Art.6 (6) - Finanţările nerambursabile pentru 

programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii 

românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale 

acestora se acordă în conformitate cu prevederile Legii 

nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile 

pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea 

activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor 

reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi 

de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor 

Externe .”   

 Şi alin.7 al art.6 a fost modificat după cum urmează: “Art.6 (7) - 

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni va încheia protocoale 

de colaborare, pentru aplicarea prezentei legi, cu comisiile 

permanente de profil din Camera Deputaţilor şi Senat, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul 

Culturii şi Cultelor, precum şi cu alte instituţii cu competenţă în 

domeniu.” 

 La art.7 alin.(2), a fost înlocuită sintagma “conducerea” 

Camerei Deputaţilor, după cum urmează: “Art.7 (2) - Convocarea 

Congresului Românilor de Pretutindeni se realizează de birourile 

permanente reunite ale  Camerei Deputaţilor şi Senatului, în 

colaborare cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, iar 
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cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea Congresului Românilor 

de Pretutindeni sunt  prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor, în mod 

distinct.” 

 A fost modificat şi alin.(3) al art.7, care a devenit. “Art.7 (3) - 

Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Românilor de 

Pretutindeni se stabileşte de către Congresul Românilor de 

Pretutindeni, cu avizul conform al birourilor permanente reunite ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului.” 

 Deputaţii au adoptat modificarea rolului Consiliului Românilor 

de Pretutindeni, prevăzut la art.8 alin.(4) care “acordă consultanţă şi 

asistenţă” Parlamentului României, în acela că “furnizează 

informaţii, analize şi propuneri” Parlamentului României. 

 Alin.(11) al art.12  - având redactarea “În scopul desfăşurării 

activităţii centrului, clădirea situată în localitatea Crevedia, judeţul 

Dâmboviţa, proprietate publică a statului, aflată în administrarea 

Cancelariei primului-ministru, se transmite în folosinţa exclusivă a 

Centrului, împreună cu terenul şi celelalte bunuri mobile şi imobile 

aferente.” - a fost modificat astfel: “Art.12 (11) - În scopul desfăşurării 

activităţii centrului, clădirea situată în localitatea Crevedia, judeţul 

Dâmboviţa, proprietate publică a statului, aflată în administrarea 

Cancelariei primului-ministru, se transmite în folosinţa gratuită a 

Centrului, împreună cu terenul şi bunurile mobile şi imobile aferente. 
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 Art.14 din finalul proiectului de lege a fost modificat pentru 

corelarea cu legislaţia în vigoare, fiindu-i adăugate alte 2 alineate, 

acesta devenind: 

“Art.14 – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 

150/1998 privind sprijinul acordat comunităţilor româneşti de 

pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

265 din 16 iulie 1998, cu modificările ulterioare, precum şi orice 

alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi, se abrogă. 

(2) În cuprinsul Legii nr.321/2006 privind regimul acordării 

finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau 

acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi 

a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului 

de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul 

Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.626 din 20 

iulie 2006, referirile la Ministerul Afacerilor Externe şi la 

ministrul afacerilor externe se înlocuiesc cu referiri la cancelaria 

primului-ministru şi, respectiv, şeful Cancelariei primului-

ministru. 

(3) Bugetul alocat pe anul 2007 „pentru sprijinirea activităţii 

românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale 

acestora” se transferă de la Ministerul Afacerilor Externe la 

Cancelaria primului-ministru. “ 
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 În final, membrii Comisiei au adoptat proiectul de lege astfel 

modificat cu majoritate de voturi şi 1 abţinere. 

 Membrii Comisiei au avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, 

iniţiativele legislative de la punctele 2 şi 5. Deputaţii au decis - cu 

unanimitate de voturi - acordarea unor avize negative pentru 

iniţiativele legislative de la punctele 3 şi 4. 

 La punctul 6, deputaţii au analizat mai multe sesizări şi petiţii 

venite la Comisie, recomandând în cazul unui deţinut  - care solicita 

înmânarea unor materiale direct membrilor Comisiei - deplasarea unui 

deputat la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Iaşi, care să fie însoţit de 

un expert din cadrul staffului de specialitate. 

 Dl deputat Varga Attila a ţinut să precizeze că - potrivit 

Constituţiei şi Regulamentului Camerei Deputaţilor - Comisia nu are 

competenţe legale, constituţionale de a soluţiona cererile cetăţenilor 

aflaţi în detenţie care solicită scurtarea pedepselor sau intervenţia în 

procesele pe care le au pe rol. 

 În finalul lucrărilor, preşedintele a declarat şedinţa închisă.  

     PREŞEDINTE 
 
 

deputat  Nicolae Păun 

 

Întocmit: exp. Gheorghiu V Laurenţiu 
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