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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din ziua de 19 septembrie 2012  

 
      

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 19 septembrie  2012, având pe ordinea de zi: 

  

1. Dezbaterea în fond a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.299 din 13 noiembrie 2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 
trimis prin adresa nr. PLx 117 din 4 mai 2012, înregistrat cu numărul 47/247 din 7 mai 
2012; 

2. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Institutului de Studii Diplomatice “Grigore 
Gafencu” trimisă cu adresa  nr.Pl x 317/2012 din 3 septembrie 2012, înregistrată cu 
nr. 47/335 din 4 septembrie 2012; 
 

La lucrări au participat: 

William Gabriel BRÎNZĂ (PDL) –preşedinte, Tudor PANŢÂRU (PSD) –
vicepreşedinte, Octavian Marius POPA (PNL) - vicepreşedinte , Iosif KOTO (UDMR) -
secretar, Mircea LUBANOVICI (PDL)–secretar, Ileana Cristina DUMITRACHE (PSD), Alina 
GORGHIU (PNL), Luminiţa IORDACHE (Progresist), Petru MOVILĂ (PDL), Varujan 
PAMBUCCIAN (Minorităţi Naţionale),  Csilla-Maria Peto (UDMR), Cristian RIZEA (PSD), 
şi  Dan-Radu ZĂTREANU (PDL).  

 
Au absentat :  
 
Oana Tohme Ştefănescu Mizil NICULESCU (Fără apartenentă la un grup parlamentar).  

 
 
 



 
Şedinţa a fost condusă de deputatul William Gabriel Brînză, preşedintele Comisiei. 

Membrii Comisiei au aprobat ordinea de zi. 
În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte William Gabriel Brînză, a prezentat 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precizând că acesta a fost trimis spre 
dezbatere, în fond, Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţional. Proiectul de 
Lege are ca obiect de reglementare reglementare modificare art.1 alin.(1) din Lega 
nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu scopul de a 
preciza etniile care aparţin filonului lingvistic şi cultural românesc şi care, potrivit legii, se 
încadrează în noţiunea”românii de pretutindeni” 

  Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil cu obseravaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, precum şi punctul de 
vedere al Guvernului, în care susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
          În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, să propună 
Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu 
amendamente admise şi anume, articolul 1, alin. (1) a) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:“ Art.1 alin.(1) lit.a) drepturile persoanelor care îşi asumă în mod liber identitatea 
culturală română – personae 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, 
latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-
români, moldoveni, moldovlahi, vlahi, vlsi, voloni, macedo-armânji, precum şi cele toate 
celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite în continuare 
români de pretutindeni” 

Al doilea punct al ordinii de zi a fost prezentarea Propunerii legislative pentru 
înfiinţarea Institutului de Studii Diplomatice “Grigore Gafencu”, precizând că acesta a fost 
trimis spre avizare Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
Propunerea legislativă având ca obiect de reglementare înfiinţarea Institutului de Studii 
Diplomatice” Grigore Gafencu”, prin fuziunea Institutului Diplomatic Român (IDR) şi a 
Institutului „Euxodiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni, instituţii publice care se 
desfiinţează 
              Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil cu obseravaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, precum şi punctul de 
vedere al Guvernului care nu susţine iniţiativa legislativă. 
            În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a Propunerii 
legislative pentru înfiinţarea  Institutului de Studii Diplomatice „Grigore Gafencu”. 
            În urma epuizării dezbaterilor proiectului de lege si a iniţiativei legislative, lucrările 
şedinţei Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării  din data de                
19 septembrie 2012,  au fost declarate închise. 

 
 

PREŞEDINTE, 
William Gabriel BRÎNZĂ 
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