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Ieri, 21 februarie 2007, şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avut pe ordinea de 

zi dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni (PL-x 921/4.12.2006). 

La lucrări a participat - în calitate de iniţiator - dl deputat Titus 

Corlăţean, precum şi reprezentantul Asociaţiei Române de Drept 

internaţional, tradiţii şi istorie « Negoiu-Getica», dl prof. dr. ing. Ilie 

Popescu. 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 11 deputaţi din numărul 

total de 13 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Varga 

Attila, Gheorghe Chiper, Vasile Emilian Cutean, Petru Tărniceru, 

Ghervazen Longher, Cătălin Lucian Matei, Nati Meir, Ioan Aurel Rus 
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şi Ştefan Buciuta. Au fost absenţi: dl deputat Călin Constantin Anton 

Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al PNL - şi dl deputat 

Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al PD. 

Principalul autor al iniţiativei legislative - care a fost anterior 

adoptată de Senat cu unanimitate de voturi - dl deputat Titus Corlăţean 

a evidenţiat că numărul mare de români aflaţi în străinătate a 

determinat necesitatea promovării acestei legi şi că - în pofida faptului 

că Guvernul a blocat timp de 2 ani parcursul parlamentar al iniţiativei 

sale pe motiv că pregăteşte un proiect de lege similar - nu l-a depus 

nici până în prezent la Parlament. 

Membrii Comisiei au adoptat apoi - cu unanimitate de voturi - 

proiectul de lege în forma adoptată de Senat, într-o formă uşor 

amendată. Majoritatea amendamentelor - la art.3 alin.(2), la art.4 

alineatele (1), (3) şi (4) - au vizat conformarea cu normele de tehnică 

legislativă. Toate aceste amendamente au fost adoptate cu unanimitate 

de voturi 

 Amendamentul de substanţă la textul Senatului a constat din 

introducerea unui nou alineat - numerotat alin.(6) - la art.5 - care a fost 

făcut de membrii Comisiei pentru conformitate cu prevederile Legii 

nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 

date şi a prevederilor internaţionale în materie. Acesta a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi şi a căpătat următoarea  formă: “Art.5. - (5) 
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Datele cu privire la românii de pretutindeni vor fi păstrate de 

către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni cu 

respectarea legislaţiei în vigoare în materia protecţiei datelor 

personale.”   

Totodată, la art.7 alin. (1), a fost înlocuită sintagma 

« Parlamentului, în România » din textul Senatului cu « Parlamentului 

României, în ţară», după cum urmează : „Art.7 - (1) În scopul 

întăririi legăturilor cu românii de pretutindeni, anual se organizează 

sub egida Parlamentului României, în ţară sau în străinătate, Congresul 

Românilor de Pretutindeni, cu consimţământul autorităţilor statului 

respectiv, în cazul în care se decide organizarea în străinătate.” 

    
 

 

 

PREŞEDINTE 

 
deputat  Nicolae Păun 

 
 
 

Întocmit: expert Gheorghiu V. Laurenţiu 
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