
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

  PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 9 februarie 2010 
 

Pe data de 9 februarie 2010, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe 

ordinea de zi dezbaterea următoarelor iniţiative legislative: 

1.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (PLx 

665/2009). 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.107/2009 pentru modificarea art.III alin.(2) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.207/2008 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate (PLx 9/2010). 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 10 deputaţi din numărul 

total de 10. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius 



Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Virgil Pop, Varga 

Attila, Mihai Stroe, Lucian Riviş-Tipei, Mircea Lubanovici şi Gigel-

Sorinel Ştirbu. Şedinţa a fost condusă de dl Nicolae Păun - preşedintele 

Comisiei. 

La lucrări au participat, în calitate de invitaţi, dl Eugen Tomac, 

secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, şi dna 

Adriana Elena Moţa, consilier în cadrul aceluiaşi departament. 

Dl secretar de stat Eugen Tomac a precizat că nu susţine propunerea 

legislativă, motivând că - prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.115/2009 - a fost înfiinţat Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni, ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de 

lucru al Guvernului, în coordonarea primului-ministru, prin preluarea 

activităţii, posturilor şi personalului Departamentului pentru Relaţiile cu 

Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

Membrii comisiei au decis - cu unanimitate de voturi - adoptarea 

unui raport de respingere pentru propunerea legislativă de la primul punct 

al ordinii de zi. Şi propunerea legislativă de la punctul 2 a fost respinsă, 

cu unanimitate de voturi. 

 

PREŞEDINTE 
 

       deputat Nicolae Păun 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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