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SINTEZA 
lucrărilor Comisiei din ziua de 10 octombrie  2012  

 
 
      

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi-a desfăşurat 
lucrările în ziua de 10 septembrie  2012, având pe ordinea de zi: 

  

1. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 299/2007 privind 
sprijinul acordat românilor de pretutindeni din 9 octombrie 2012, înregistrată cu         
nr. 47/382 din 9 octombrie 2012; 
 

La lucrări au participat: 

William Gabriel BRÎNZĂ (PDL) –preşedinte, Tudor PANŢÂRU (PSD) –
vicepreşedinte, Iosif KOTO (UDMR) -secretar, Ileana Cristina DUMITRACHE (PSD), 
Luminiţa IORDACHE (Progresist), Petru MOVILĂ (PDL), Varujan PAMBUCCIAN 
(Minorităţi Naţionale),  Csilla-Maria Peto (UDMR), şi  Dan-Radu ZĂTREANU (PDL).  

 
Au absentat :  
 
Octavian Marius POPA (PNL) - vicepreşedinte, Mircea LUBANOVICI (PDL)–secretar 

Alina GORGHIU (PNL), Oana Tohme Ştefănescu Mizil NICULESCU (Fără apartenentă la un 
grup parlamentar) şi Cristian RIZEA (PSD). 
 
 
 
 
 



 
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 

Propunerea legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 299/2007 privind 
sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precizând că acesta a fost trimis spre dezbatere şi 
avizare Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, comisiile de fond 
fiind Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minorităţile naţionale şi Comisia 
de buget, finanţe şi bănci.  

Propunerea Legislativă are ca obiect de reglementare reglementare completarea art. 7 
din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu 
modificările ulterioare, în sensul constituirii unui fond de urgenţă din bugetul alocat 
Departamentului pentru românii de pretutindeni, în cuantum de 1% folosit pentru acordarea 
unor ajutoare cetăţenilor aflaţi în străinătate 
             Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil cu obseravaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ trimis cu adresa                  
nr. 475/14.06.2012 
               În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea 
favorabilă a Propunerii legislative pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 299/2007 
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 
   În urma epuizării dezbaterii iniţiativei legislative, lucrările şedinţei Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării din data 10 octombrie 2012,  au fost 
declarate închise. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
William Gabriel BRÎNZĂ 
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