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PROCES-VERBAL 
 

al şedinţei Comisiei din 3 mai  2011 
 
 
 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţlor 

naţionale, şi-au desfăşurat lucrările în şedinţa comună, în ziua de                 

3 mai 2011, începând cu ora 13:00.  

 
 

La lucrări au participat următorii membrii ai Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării: 

 

Dl. deputat William Gabriel Brînză - preşedinte (PD-L), dl. deputat 

Cristian Rizea- vicepreşedinte (PSD+PC), dl. deputat Octavian Marius Popa- 

vicepreşedinte (PNL), dl. deputat Iosif Koto - secretar (UDMR), dna. 

deputat Ileana Cristina Dumitrache (PSD+PC), dna deputat Luminiţa 

Iordache (Independent), dl. deputat Petru Movilă (PD-L), dna deputat Oana 

Mizil Ştefănescu Tohme Niculescu, dl. deputat Palfi Mozes Zoltan  
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(UDMR), dl. deputat Tudor  Panţîru (PSD+PC), , dl. deputat Dorin 

Horea Uioreanu (PNL) şi dl. deputat Dan-Radu Zătrean (PD-L). 

 
Absenţi: 
 
Dna deputat Alina-Şfefania Gorghiu (PNL), dl. deputat Mircea 

Lubanovici - secretar (PD-L), dl. deputat Varujan Pambuccian (PSD+PC). 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale şi s-a deschis prin supunerea la vot a Ordinii de Zi. 

 

Ordinea de Zi fiind adoptată cu unanimitate de voturi, s-a trecut la 

primul punct al şedinţei . 

 

Punctul comun aflat pe Ordinea de Zi al celor două Comisii a fost 

dezbaterea în fond a Proiectului de Lege pentru modificarea art.2 (alin.2) 

din Legea 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. – 

PL x 165/2011. 

 

 În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Nicolae Păun a prezentat 

Proiectul de lege pentru modificarea art.2 (alin.2) din Legea 299/2007 

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precizând că obiectul 

de reglementare se referă la modificarea art.1 alin.(2) lit. a) şi b) din Legea 

nr.299/2007 privind sprijinul românilor de pretutindeni, republicată, în 

sensul extinderii aplicabilităţii legii şi asupra persoanelor din categoria 

românilor din alte state decât din vecinătatea României, în consecinţă asupra 

tuturor cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate. 
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După această scurtă prezentare, a fost invitat să ia cuvântul domnul 

deputat Koto Iosif, secretar şi membru al Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării. 

 
Domnul deputat Koto Iosif, a precizat că, pe fond, Proiectul de Lege  

este o completare necesară la legea existentă, este o adaptare la situaţia 

existentă. De asemenea, domnul deputat a menţionat că, pe mapamond, se 

găsesc comunităţi din România,  electoratul fiind reprezentat de deputaţi. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii, au 

hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea Proiectului de Lege, cu un 

amendament de tehnică legislativă care este redat în raportul comun. 

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 13:30. 

 

 

PREŞEDINTE, 

deputat William Gabriel BRÎNZĂ 
 

 
 
 
 
 

SECRETAR, SECRETAR, 

deputat Iosif KÖTŐ  deputat Mircea LUBANOVICI 
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