
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 

   SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 26 septembrie 2007 
 

  

 Miercuri, 26 septembrie 2007, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care s-a 

desfăşurat în trei părţi. 

       Prima parte a şedinţei s-a desfăşurat în comun cu Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi şi a avut următoarea  ordine de zi: 

1.Propunere legislativă privind regimul juridic al bunurilor 

imobiliare, aparţinând cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din 

România (Pl-x- 368/2007); 
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     2. Propunere legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al 

cultelor ortodox şi greco-catolic (Pl-x-369/2007). 

   

  Au participat, în calitate de invitaţi, din partea Bisericii Ortodoxe 

Române, I.P.S. Andrei Andreicuţ,  Arhiepiscop de  Alba Iulia, iar din 

partea Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, Preasfinţia Sa, 

Florentin Crihălmeanu, Episcop Eparhial de Cluj – Gherla. 

   Şedinţa a fost condusă de către domnul deputat Ioan Timiş, 

vicepreşedinte al  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

  Întrucât expunerile invitaţilor şi ale iniţiatorilor s-au prelungit, şi 

fiecare comisie avea alte  proiecte de legi programate, s-a decis, în 

unanimitate, amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare. 

 

  Partea a doua s-a desfăşurat în  şedinţă comună cu membrii 

Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi şi ai Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport având pe ordinea de zi Proiectul de 

Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România (PL-x -

502/2005).  

   Preşedintele de şedinţă, doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu, 

preşedinta Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, constatând 

lipsa cvorumului, a decis suspendarea şedinţei. 
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    Partea a treia a şedinţei s-a desfăşurat în şedinţă separată numai 

cu membrii Comisiei pentru drepturile omului, având pe ordinea de zi  

cererea de re-examinare a Proiectului de Lege privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni (PL-x- 921/2006), la solicitarea Preşedintelui 

României, Traian Băsescu. 

 

     Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a respins cererea 

de re-examinare trimisă de Preşedintele României şi  a adoptat  proiectul 

de Lege privind  sprijinul acordat românilor de pretutindeni în şedinţa 

din 13 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din 

Constituţia României, republicată. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, membrii   comisiei au reluat dezbaterile 

asupra legii, având în vedere considerentele cererii de re-examinare şi 

proiectul de lege adoptat de Senat, în şedinţa din 26 septembrie 2007.  

La lucrări a participat, în calitate de invitat, din partea 

Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe, domnul secretar de stat, Mihai Gheorghiu. 

 

În urma  dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate de 

către membrii comisiei şi de către invitat,   s-a ajuns la concluzia că  

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni are în prezent o structură 

funcţională, iar trecerea sa în subordinea Guvernului ar crea din nou 
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situaţii de disfuncţionalitate  şi deci, acesta  trebuie să fie organizat ca 

instituţie în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe.  

Faţă de cele exprimate mai sus,  membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, respingerea cererii de re-examinare trimisă de 

Preşedintele României şi propun plenului Camerei  Deputaţilor  

adoptarea  proiectului de Lege privind  sprijinul acordat românilor de 

pretutindeni,  cu amendamente enumerate mai jos. 

  

Text adoptat de Parlamentul României : Art.6. (3) Pentru 

aplicarea prevederilor prezentei legi, Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni se organizează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, 

în subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru.  

Textul  propus de Comisie în urma re-examinării : « (3) Pentru 

aplicarea prevederilor prezentei legi, Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni se organizează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, 

în coordonarea Ministerului Afacerilor Externe » având ca motivare 

faptul că “Departamentul funcţionează actualmente în cadrul acestui 

minister şi se doreşte ca în continuare acesta să funcţioneze în 

coordonarea MAE ». 

 

Text adoptat de Parlamentul României : Art.6. (5) Fondurile 

pentru funcţionarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni şi 
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realizarea proiectelor destinate românilor de pretutindeni se alocă prin 

bugetul Cancelariei primului-ministru. 

Textul  propus de Comisie în urma re-examinării : « (5) 

Fondurile pentru funcţionarea Departamentului pentru Românii de 

Pretutindeni şi realizarea proiectelor destinate românilor de pretutindeni 

se alocă prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe » pentru a fi în 

concordanţă cu legislaţia în vigoare, conform motivării Comisiei. 

 

 Text adoptat de Parlamentul României : Art.8 (2) Guvernul 

României va asigura Consiliului Românilor de Pretutindeni un spaţiu 

corespunzător, precum şi finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării 

acestuia, prin bugetul Cancelariei primului-ministru. 

Textul  propus de Comisie în urma re-examinării : « (2) 

Guvernul României asigură Consiliului Românilor de Pretutindeni un 

spaţiu corespunzător, iar Ministerul Afacerilor Externe asigură 

finanţarea cheltuielilor necesare funcţionării acestuia, prin bugetul 

propriu »,  cu motivarea Comisiei de corelare cu celelalte prevederi. 
 

Text adoptat de Parlamentul României : Art.12 – (1) Centrul 

„Eudoxiu Hurmuzachi”   pentru  românii    de pretutindeni, denumit  în 

continuare Centrul, instituţie publică cu personalitate juridică, în 

subordinea Cancelariei primului-ministru, sprijină exercitarea 

drepturilor prevăzute în art.4 alin.(1) lit.b) şi d). 
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   Textul  propus de Comisie în urma re-examinării : « (1) 

Centrul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, denumit 

în continuare Centrul, instituţie publică cu personalitate juridică, în 

cordonarea Ministerului Afacerilor Externe, sprijină exercitarea 

drepturilor prevăzute la art.4 alin.(1) lit.b) şi d) », cu aceeaşi motivare de 

corelare cu celelalte prevederi. 
 

   Text adoptat de Parlamentul României : Art.12 (2) Structura 

organizatorică, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Centrului se aprobă prin ordin al şefului Cancelariei 

primului-ministru, cu avizul Departamentului pentru Românii de 

Pretutindeni. 

   Textul  propus de Comisie în urma re-examinării : « (2) 

Structura organizatorică, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Centrului se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor 

externe », având ca motivare corelarea cu celelalte prevederi. 

 

Text adoptat de Parlamentul României : Art.12 (4) Directorul 

general al Centrului este un membru al Academiei Române, sau o altă 

personalitate culturală sau ştiinţifică, numită prin ordin al şefului 

Cancelariei primului-ministru.  

Textul  propus de Comisie în urma re-examinării : «  (4) 

Directorul general al Centrului este un membru al Academiei Române 

sau o altă personalitate culturală ori ştiinţifică, numită prin ordin al 
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ministrului afacerilor externe » cu motivarea de corelare cu celelalte 

prevederi. 
 

Text adoptat de Parlamentul României : Art.14 – (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.                                               
 

Comisia în urma re-examinării, pentru corelare cu celelalte 

prevederi, a hotărât eliminarea alineatelor 2 şi 3 ale art.14.   
 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 12 deputaţi din numărul 

total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Varga 
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Attila, Ştefan Buciuta, Gheorghe Chiper, Ghervazen Longher, Kovacs 

Attila, Mircea Teodor Iustian, Cătălin Lucian Matei, Vasile Emilian 

Cutean, Petru Tărniceru şi Ioan Aurel Rus.  

 

Au fost absenţi: domnul deputat Anton Călin Constantin Popescu-

Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, 

domnii deputaţi Gheorghe Albu şi Dumitru Becşenescu - din Grupul 

parlamentar al Partidului Democrat şi domnul  Nati Meir, deputat 

independent. 

 

  
 
 

 

 

PREŞEDINTE 

                deputat Nicolae Păun 
 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Marcela Monica STOICA 
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