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Ieri, 10 octombrie 2007, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care  

s-a desfăşurat în două părţi. În prima parte, pe ordinea de zi a fost 

dezbaterea Proiectului de Lege privind statutul minorităţilor (P.l.x-

502/2005) naţionale din România, în plenul celor 3 Comisii reunite - 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.  

 La şedinţă au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din 

numărul total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion 

Sasu, Ştefan Buciuta, Ghervazen Longher, Cătălin Lucian Matei, 

Vasile Emilian Cutean, Nati Meir, Petru Tărniceru şi Ioan Aurel Rus. 
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Dl deputat Varga Attila a fost înlocuit - cu mandat - de dl deputat 

Erdei-Dolóczki István din Grupul parlamentar al UDMR. 

 Au fost absenţi: dl deputat Kovacs Attila - din Grupul 

parlamentar al UDMR, dl deputat Gheorghe Albu şi dl deputat 

Dumitru Becşenescu - din Grupul parlamentar al Partidului 

Democrat şi domnul deputat Anton Călin Constantin Popescu-

Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, 

precum şi dl deputat Mircea Teodor Iustian, independent. Dl deputat 

Gheorghe Chiper s-a aflat în concediu de odihnă. 

 La şedinţă a participat - din partea iniţiatorului - Attila Marko, 

Secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice 

din cadrul Secretariatului General al Guvernului.  

Şedinţa nu a putut avea loc, din lipsă de cvorum, dezbaterea pe 

articole a proiectului de lege urmând să continue în şedinţa viitoare a 

celor 3 Comisii reunite. 

În partea a doua a lucrărilor, desfăşurate în şedinţa separată a 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, deputaţii au luat dezbatere cererea de reexaminare a 

Preşedintelui României asupra Legii privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni (P.L.X 921/2006/2007), în urma 

retrimiterii acesteia la Comisie de către plenul Camerei Deputaţilor. 

 La şedinţă au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din 

numărul total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion 
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Sasu, Ştefan Buciuta, Ghervazen Longher, Cătălin Lucian Matei, 

Vasile Emilian Cutean, Nati Meir, Petru Tărniceru şi Ioan Aurel Rus. 

Dl deputat Cosmin Gabriel Popp l-a înlocuit pe dl deputat Gheorghe 

Albu - din Grupul parlamentar al Partidului Democrat. 

 Au fost absenţi: dl deputat Varga Attila şi dl deputat Kovacs 

Attila - din Grupul parlamentar al UDMR, dl deputat Dumitru 

Becşenescu - din Grupul parlamentar al Partidului Democrat şi 

domnul deputat Anton Călin Constantin Popescu-Tăriceanu - din 

Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, precum şi dl 

deputat Mircea Teodor Iustian, independent. Dl deputat Gheorghe 

Chiper s-a aflat în concediu de odihnă. 

 În timpul dezbaterilor membrii Comisiei au formulat opinii în 

sensul celor solicitate în şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor la 

care s-a hotărât retrimiterea la Comisie pentru un nou raport  La 

lucrări a participat, în calitate de invitat, domnul Emil Popescu, 

preşedintele Fundaţiei Naţionale a Românilor de Pretutindeni. Deşi 

invitat la dezbateri, domnul Adrian Cioroianu, Ministru Afacerilor 

Externe, nu a participat la şedinţă, delegându-l pe domnul Mihai 

Gheorghiu, Secretar de stat la Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni. Din această cauză, în urma solicitării dlui deputat Ioan 

Aurel Rus, deputaţii au hotărât prin vot ca reprezentantului 

Guvernului să nu i se mai acorde cuvântul, în condiţiile în care 

Comisia audiase - în şedinţa anterioară - opinia Guvernului, pe 
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marginea cererii de reexaminare formulată de Preşedintele 

României. 

 S-a purtat o controversă între dl deputat Cosmin Gabriel Popp, 

dl deputat Nicolae Păun, pe de o parte, şi majoritatea celorlalţi 

deputaţi, pe de altă parte, pe marginea interpretării adresei Biroului 

permanent al Camerei Deputaţilor. Astfel, cei doi deputaţi au 

interpretat retrimiterea la Comisie ca o posibilitate de rediscutare în 

totalitate a proiectului de lege venit de Senat, în sensul luării în 

discuţie a solicitărilor Preşedintelui României cuprinse în cererea de 

reexaminare, iar ceilalţi deputaţi au susţinut că plenul a avut în 

vedere - la retrimiterea proiectului de lege la Comisie - doar două 

probleme, aşa cum rezultă din extrasul din stenograma lucrărilor 

plenului anexată adresei de retrimitere la Comisie. În cele din urmă, 

deputaţii au tranşat - cu majoritate de voturi - să ţină seama de 

interpretarea restrictivă a solicitării plenului. 

 În urma expunerii punctelor de vedere exprimate de către 

membrii comisiei s-a ajuns la concluzia că varianta iniţială prin care 

Departamentul  pentru Românii de Pretutindeni se subordonează 

Guvernului este optimă şi că este necesară specificarea în lege, 

pentru o interpretare mai exactă a sintagmei „români de 

pretutindeni”, a denumirilor sub care sunt cunoscuţi în ţările din 

afara graniţelor conaţionalii români (rumâni, vlahi, valahi, aromâni, 

macedoromâni, meglenoromâni, istroromâni, moldoveni, etc.).  
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În final, membrii  comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 

(7 voturi pentru, 1 împotrivă şi 2 abţineri), să propună Camerei 

Deputaţilor, adoptarea  proiectului  de Lege privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni, cu un amendament. Acesta a constat în 

modificarea lit. a) a art.1 din proiectul de lege adoptat de Senat, 

astfel : 

“Art.1. - Prezenta lege reglementează: a) drepturile persoanelor de 

etnie română, precum şi a celor care aparţin filonului cultural 

românesc, respectiv, rumâni, vlahi, valahi, aromâni, 

macedoromâni, meglenoromâni, istroromâni, moldoveni, etc., 

din afara graniţelor României, denumite în continuare români de 

pretutindeni, având ca scop menţinerea, promovarea şi afirmarea 

identităţii lor culturale, etnice, lingvistice şi religioase;(.)” 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 
deputat Nicolae Păun 

 
 
 

Întocmit : Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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