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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din zilele de 16, 17 şi 18 aprilie 2013 

 
      

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 16, 17 şi 18 aprilie 2013. 

  

 

La lucrări au participat 13 deputaţi din totalul de 13 membri: 

Eugen Tomac - preşedinte (PDL), Mircea Dolha - vicepreşedinte (PNL) 

Maria Grecea – vicepreşedinte (PPDD), Gheorghe Roman – vicepreşedinte 

(PSD),  Aurelian Mihai (PPDD) – secretar, Ninel Peia - secretar (PSD) 

Octavian Bot (PNL), Ovidiu-Cristian-Iane (PSD), Constantin – Stelian-Emil-

Mot (PSD), Mircea Lubanovici (PDL), Ovidiu Alexandru Raeţchi (PC), Ion 

Stan (fără apartenenţă la un grup parlamentar), Elena- Ramona Uioreanu 

(PNL). 
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Invitat în calitate de iniţiator: Viorel-Riceard Badea, -

vicepreşedinte al Comisiei pentru românii de pretutindeni. 

 

Marţi, 16 aprilie şi Miercuri 17 aprilie 2013 

 

În zilele de 16 şi 17 aprilie 2013 a avut loc şedinţa comună  a 

Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi a 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, având pe ordinea de zi reexaminarea Proiectului de Lege pentru 

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

sprijinul acordat românilor de pretutindeni (PL x 117/2012). 

Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din data de 9 aprilie  2013, în 

temeiul dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, a hotărât retrimiterea acestei iniţiative 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) al 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 Comisiei pentru comunităţile de români din 

afara graniţelor ţării şi a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale a fost deschisă de domnul deputat 

Nicolae Păun, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale.   
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   Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a dat cuvântul 

domnului deputat Eugen Tomac, preşedintele Comisiei pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării pentru a-şi exprima punctul de vedere 

referitor la Proiectul de Lege nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni. 

  După o scurtă citire a motivării retrimiterii la Comisie a proiectului 

de lege mai sus-menţionat, 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, 

 Prezentarea 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. 

Domnul senator Viorel Badea a explicat că Legea nr.299/2007, 

precum şi  OUG 10/2008, care a adus modificări pe marginea noului tip de 

comunitate românească, nu este explicită în ceea ce priveşte sintagma de 

„român de pretutindeni”, omisiune care a determinat o serie de neajunsuri 

în ceea ce priveşte acordarea sprijinului de către instituţiile statului român. 

De aceea, 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. Domnul deputat Badea a mai punctat că numirile incluse în 

prezentul proiect de lege acoperă în primul rând aria denumirilor ştiinţifice 

folosite pentru români (daco-români, macedo-români, megleno-români, 

megleniţi, istro-români, latini dunăreni, latini balcanici). 

În proiect  au fost, de asemenea, incluse o serie de nume mici şi 

locale sau regionale. Aici domnul senator Viorel Riceard-Badea, 

vicepreşedintele Comisiei pentru românii de pretutindeni de la Senat 
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aminteşte de ardeleni, aromâni, armâni, bucovineni, dobrogeni, fărşirotţi, 

moldoveni, moţi, munteni, olteni, mamaramureşi, păstrând aici pe cele 

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

diasporă, aceştia făcând obiectul direct al modificării pe care o propune. 

Aici intră aromânii, armânii, maramureşenii, fărşiroţii, rrămâni, 

menţionează domnul senator Viorel Riceard-Badea în alocuţiunea sa. 

Domnul Dănuţ Culeţu,  deputat al Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi minorităţile naţionale, a susţinut poziţia iniţiatorului 

proiectului. În acest context, domnul deputat Culeţu a reiterat necesitatea 

creării unui cadrul legal pentru a sprijini românii din afara graniţelor.  

Domnul Remus-Florinel Cernea, deputat al Comisiei pentru 

Drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a afirmat că, 

deşi susţine necesitatea amendamentului, trebuie avut în vedere şi punctul 

de vedere al asociaţiei armânilor”. Aromânii – 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. De asemenea, 

potrivit domnului deputat Cernea, legislaţia comunitară a consacrat dreptul 

individului de a decide liber şi fără nici un fel de constrângeri în privinţa 

apartenenţei la un grup etnic sau la majoritate. „Dacă există drepturi de 

vot şi drepturi individuale trebuie avut în vedere şi punctul de vedere al 

armânilor”, a conchis domnul deputat Remus-Florinel Cernea în intervenţia 

sa. 

În replică, domnului Markó Attila-Gabor, deputat al Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a citat din 

paragraful 1 al Convenţiei cadru pentru protecţia minorităţilor, potrivit 

căruia persoanele aparţinând minorităţilor naţionale au libertatea de a 

alege dacă să fie tratate sau nu ca atare, dar asta ”nu implică dreptul 

vreunui individ de a alege arbitrar să aparţină oricărei minorităţi naţionale. 
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Alegerea subiectivă a individului este inseparabil legată de criterii obiective, 

relevante pentru identitatea persoanei.” „Trebuie să luăm seama de 

criteriile obiective prin care se stabileşte apartenenţa la o etnie, iar pentru 

acest lucru este necesară o lămurire academică, a afirmat domnul deputat 

Markó Attila-Gabor.  

Alocuţiunea domnului deputat Eugen Tomac,  preşedinte al Comisiei 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a clarificat 

principalele aspecte ale necesităţii susţinerii amendamentului. Un prim 

exemplu adus în atenţie a fost cel al comunităţii româneşti din Serbia. 

Separarea artificială dintre români, majoritatea înregistraţi în Voievodina, şi 

„vlahii din Valea Timocului, este transpusă într-o diferenţă de tratament 

faţă de comunitatea românească. Etnicii din Valea Timocului nu 

beneficiază de statutul şi drepturile acordate persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale în domeniile educaţiei, mass 

media, religiei sau administraţiei, iar autorităţile de la Belgrad 

încearcă să acrediteze teoria conform căreia „vlahii” ar avea o 

identitate şi o limbă distinctă. În acest context, domnul deputat Eugen 

Tomac a subliniat nevoia reglementării cadrului juridic intern, astfel încât 

aceşti români să poată fi protejaţi de statul român fără nici un alt 

impediment. 

Domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a afirmat că 

trebuie avute în vedere şi doleanţele celor care vor să se declare minorităţi 

naţionale. 

Vicepreşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării, domnul deputat Mircea Dolha,  şi-a exprimat susţinerea 

pentru amendamentul propus, invocând mai multe nedreptăţi la care sunt 

supuşi românii din afara graniţelor. 
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Pentru o mai bună înţelegere a amendamentului, domnul senator 

Viorel Riceard Badea a încheiat: ”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 drept scop sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni.  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii au reexaminat proiectul 

de lege în şedinţa din 16 aprilie 2013.  

La dezbateri au fost prezenti 13 deputaţi din totalul de 13 membrii 

ce alcătuiesc Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării.  

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 o 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 
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cele toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), 

denumite în continuare români de pretutindeni.” 

 

 

 

 

Joi,  18 aprilie  2013  

  

Şedinţa comisiei a început cu o scurtă prezentare a iniţiativei Uniunii 

Teatrale din Moldova privind susţinerea unor spectacole în Bucureşti, unite 

sub genericul “ O săptămână de Teatru Basarabean la Bucureşti” . 

Evenimentul se încadrează în ceea ce înseamnă valorificarea 

potenţialului cultural pe care îl au comunităţile româneşti din spaţiul 

european şi extra-european.  

Desfăşurarea Decadei teatrului basarabean la Bucureşti va contribui 

la valorificarea tradiţiilor, putând consolida relaţiile deja existente, 

facilitând, în acelaşi timp, crearea altora noi.  

Dezbaterile privind susţinerea unor spectacole în Bucureşti unite sub 

genericul “ O săptămână de Teatru Basarabean la Bucureşti” vor 

continua într-o şedinţă viitoare. 

 

 

PREŞEDINTE, 
Eugen TOMAC 
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