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RAPORT PRELIMINAR  
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni 

 
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și 
bănci şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 
au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor 
de pretutindeni. 

Această propunere legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată în şedinţa din 07 octombrie 2020, cu respectarea prevederilor 
art.76, alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, şi ale 
art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările iulterioare, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere, avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social, Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale; avizul negativ al Comisiei pentru 
politică externă, precum şi punctul de vedere al Guvernului, care nu susţine 
adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii, are ca obiect de reglemantare 
acordarea de sprijin material românilor de pretutindeni şi organizaţiilor de orice fel 
ale acestora, care sunt reprezentative şi se află în afara frontierelor României, care va 
consta în finanţări nerambursabile, bunuri mobile sau imobile, servicii, precum şi alte 
mijloace, inclusiv sprijin financiar. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
proiectul de lege menționat mai sus, în ședința cu prezenţă atât fizică cât şi online din 
data de  30 martie 2021. 
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La lucrările Comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de 
prezenţă.  

La dezbaterea propunerii  legislative a participat, în calitate de invitat, 
doamna Oana Ursache, secretar de stat în Departamentul pentru Românii de 
Pretutindeni. 

În urma dezbaterii propunerii  legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, un raport preliminar de 
respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, întrucât sprijinul 
material se asigură în principal prin bugetul de stat şi nu este precizat prin bugetul 
cărui ordonator de credite se propune asigurarea de finanţare. De asemenea, nu este 
prezentat impactul determinat de aplicarea acestor măsuri asupra veniturilor şi 
cheltuielile bugetare, cât şi măsurile propuse în vederea compensării majorării 
cheltuielilor bugetare, astfel încât sa nu fie afectat deficitul bugetar. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

     

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 

SECRETAR, 
 

Iulius - Marian FIRCZAK 
 

 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 

Expert parlamentar, 
Laura Gheorghe 
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