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RAPORT SUPLIMENTAR
asupra
Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.86/2016 privind
instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică externă şi
Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, au fost sesizate, spre
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate, trimis cu adresa
nr. PLx 264 din 1 septembrie 2017 şi înregistrat cu adresa nr. 4c-13/41 din 1 septembrie
a.c., respectiv 4c-18/461 din 1 septembrie 2017.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de Lege în
ședința din data de 26 iunie 2017.
La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere:
-

avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis cu nr.
393/29.05.2017.

-

avizul favorabil al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

-

avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport

-

avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare corelarea dispoziţiilor legale cu
privire la structura instituţională actuală şi instituirea de norme legale suplimentare în ceea
ce priveşte procedura de înfiinţare, atribuţiile, finanţarea şi personalul centrelor
comunitare. Totodată, proiectul de act normativ sprijină îndeplinirea de către autorităţile

abilitate a obligaţiei de a lua măsuri menite să asigure o bună reprezentativitate a
românilor din afara graniţelor ţării la nivel de comunitate şi de a consolida coeziunea
acestor comunităţi, prin organizarea de proiecte şi programe cu caracter cultural, educativ
şi artistic, în scopul promovării realităţilor istorice, a tradiţiilor, a obiceiurilor, valorilor
naţionale şi a identităţii lingvistice.
În conformitate cu dispoziţiile art.61 şi ale art.63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două
comisii sesizate în fond au examinat proiectul de Lege în şedinţa comună din data de 31
octombrie 2017 şi au hotărât, cu majoritate de voturi, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri, să
supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în
străinătate, cu amendamente admise şi respinse.
La lucrările Comisiei pentru politică externă şi-ai înregistrat prezenţa 16 deputaţi din
numărul total de 21 membri, iar la Comisia pentru comunităţile de români din afara
graniţelor ţării şi-au înregistrat prezenţa 11 deputaţi din numărul total de 15 membri.
***
În şedinţa din data de 29 noiembrie 2017, în temeiul art.70 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Plenul Camerei
Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de Lege Comisiei pentru politică externă şi
Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, sesizate în fond, în
vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport, transmis cu adresa nr. PLx 264/2017
din 29 noiembrie 2017, înregistrat cu nr. 4c-13/68 din data de 5 decembrie 2017 respectiv
nr. 4c-18/687 din 6 decembrie 2017.
În conformitate cu dispoziţiile art.61 şi ale art.63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii au examinat proiectul de Lege în
şedinţa din data de 17 aprilie 2018 şi au hotărât, cu majoritate de voturi şi patru abţineri,
să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în
străinătate, cu amendamentele admise şi respinse, prezentate în Anexe, parte integrantă
din prezentul raport.
La lucrările comisiilor au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului
pentru Românii de Pretutindeni dl Veaceslav Şaramet, Secretar de Stat, dna Raluca
Stoica, Responsabil de relaţia cu Parlamentul, dna Ilie Elena, director, dna Irina Zamfir,
Consilier juridic și dl Viorel Belezu, Consilier juridic.
La lucrările Comisiei pentru politică externă și-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi
din numărul total de 23 membri, iar la Comisia pentru comunităţile de români din afara
graniţelor ţării şi-au înregistrat prezenţa un număr de 13 deputaţi din numărul total de 16
membri.

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale
art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Prezentul raport înlocuieşte integral Raportul comun nr.4c-13/41, respectiv
4c-18/461 din 31 octombrie 2017.

Preşedinte,

Vicepreşedinte,

Biró Rozália-Ibolya

Ioan-Sorin Roman

Secretar,
Mirela Furtună

Secretar,
Nicolae Daniel Popescu

Anexa 1

Amendamente admise
Nr.crt

Text Senat

Amendament admis / autor

1.

Lege pentru modificarea şi completarea Legii Nemodificat
nr.86/2016 privind instituirea centrelor
comunitare româneşti în străinătate

2.

Art.I. – Legea nr.86/2016 privind instituirea
Nemodificat
centrelor comunitare româneşti în străinătate,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.347 din 6 mai 2016, se modifică şi
se completează după cum urmează:
Art. 1
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul
Statul român are obligaţia de a lua măsuri cuprins:
menite să asigure o bună reprezentativitate a Art. 1 -Statul român are obligaţia de a lua măsuri
românilor din afara graniţelor ţării la nivel de menite să asigure un cadru pentru o bună
comunitate şi de a asigura coeziunea în cadrul reprezentativitate a românilor din afara graniţelor ţării la
acestora
nivel de comunitate şi de a asigura coeziunea în cadrul
acestora
Deputat Ben-Oni Ardelean

3.

4.

1. Articolul 2 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art.2 - (1) În vederea îndeplinirii
obligaţiei prevăzute la art.1, statul român
asigură înfiinţarea unor centre comunitare
româneşti în statele cu comunităţi româneşti

Motivaţie

Amendamentul are un
dublu scop: atât de
accelerare a aplicării
Art. 2.- (1) În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la prevederilor legii, cât și
art. 1, statul român asigură înființarea unor centre
oferirea posibilității statului
comunitare românești în statele cu comunități
român de a aloca resurse
românești semnificative.
pe baza priorităților
2 Nemodificat

semnificative.
(2) Înfiinţarea fiecărui centru comunitar
românesc se face ca urmare a solicitării
adresate misiunilor diplomatice, sau, după
caz, oficiilor consulare ale României din
statele de reşedinţă sau Ministerului pentru
Românii de Pretutindeni, denumit în
continuare MRP, semnată de cel puţin o
treime dintr-un minimum de 5000 de cetăţeni
români înregistraţi la misiunile diplomatice, şi,
după caz, la oficiile consulare ale României
din statul respectiv

strategice ale politicilor
(2) Înființarea fiecărui centru comunitar românesc se
sale în domeniul românilor
face în acord cu disponibilitatea bugetară anuală a
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, după cum de pretutindeni.
urmează:
a) la cererea comunității, ca urmare a solicitării
adresate misiunilor diplomatice sau, după caz, oficiilor
consulare ale României din statele de reședință sau
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, denumit în
continuare MRP, semnată de cel puțin 1650 de
persoane dintr-un minimum de 5000 de români
înregistrați la misiunile diplomatice și, după caz, la
oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Modelul de cerere pe care trebuie să-l completeze
persoanele interesate, este prevăzut în anexa, care
face parte integrantă din prezenta lege.
b) la inițiativa MRP, funcție de necesitatea rezultată din
implementarea politicilor de guvernare și în acord cu
strategia MRP pentru românii de pretutindeni.

(3) Solicitările care îndeplinesc condițiile alin. 2, lit. a,
(3) Modelul solicitării este prevăzut în
anexă, care face parte integrantă din prezenta vor fi preluate și implementate de MRP în ordinea
înregistrării lor.
lege.
(4) După înfiinţarea centrului comunitar (4) După înființarea centrului comunitar românesc,
românesc, calitatea de membru al acestuia se calitatea de membru al acestuia se dobândește ca
urmare a solicitării adresate conducerii centrului.
dobândeşte ca urmare a solicitării adresate
conducerii centrului, cu condiţia întregistrări
Comisiile pentru politică externă și comunitățile de
prealabile la misiunile diplomatice sau, după români
caz, la oficiile consulare ale României din
statul respectiv.”
5.

2. Articolul 3 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„ Art.3. – (1) MRP, cu sprijinul Ministerului

3. nemodificat
nemodificat

Afacerilor Externe, denumit în continuare
MAE, înfiinţează centrele comunitare
româneşti, pe baza acordurilor internaţionale
încheiate în acest sens cu statul de reşedinţă.
MRP şi MAE propun zonele şi numărul de
centre comunitare care pot fi infiinţate într-un
stat terţ în funcţie de următorii factori:
a) distanţa mare faţă de misiuni diplomatice,
oficii consulare ori institute culturale
româneşti, care îngreunează accesul la o
prezenţă instituţională românească;

Nemodificat

b) numărul de cetăţeni români din regiunea în b) numărul de români din regiunea în care va funcţiona Pentru conformitate cu
care va funcţiona centrul comunitar românesc. centrul comunitar românesc
art. (2)
Autor: Constantin Codreanu
(2) Înfiinţarea şi desfiinţarea centrelor
nemodificat
comunitare româneşti din străinătate, regimul
de finanţare, structura organizatorică şi
numărul de posturi se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea MRP şi a MAE.
(3) Centrele comunitare româneşti din
nemodificat
străinătate îşi desfăşoară activitatea în
colaborare cu misiunile diplomatice, şi, după
caz, cu oficiile consulare din ţările respective.”
6.

3. Articolul 4 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

4. nemodificat

Art.4. (1) Statul român, prin MRP, pune
la dispoziţia fiecărui centru comunitar
românesc un sediu în care să îşi desfăşoare
activitatea.

nemodificat

(2) În susţinerea activităţii centrelor comunitare nemodificat
româneşti din străinătate, MRP propune
cuprinderea în bugetul de stat a fondurilor
necesare pentru funcţionarea centrelor
comunitare româneşti şi pentru derularea
programelor şi proiectelor pentru fiecare centru
comunitar românesc în parte.”
7.

4. Articolul 5 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

5. Nemodificat

"Art 5. – (1) Atribuţiile şi, dacă este cazul,
nemodificat
personalitatea juridică a centrelor comunitare
vor fi reglementate prin acordurile
internaţionale menţionate la art.3 alin.(1).
(2) Centrele comunitare româneşti au drept (2) Centrele comunitare româneşti au drept scop
Completarea este
scop asigurarea coeziunii comunităţilor de
asigurarea coeziunii comunităţilor de români din afara necesară pentru a fi mult
români din afara granţelor ţării,
graniţelor ţării, reprezentativitatea acestora,
mai clar definit rolul
reprezentativitatea acestora, organizarea de informarea comunității de români asupra
centrelor comunitare
proiecte şi programe cu caracter cultural,
aspectelor relevante din România și din statul de româneşti din străinătate
educativ şi artistic în scopul promovării
reședință, organizarea de proiecte şi programe cu
în dezvoltarea sociorealităţilor istorice, a tradiţiilor, a obiceiurilor,
caracter cultural, educativ şi artistic în scopul
culturală a comunităţilor
valorilor naţionale şi a identităţii lingvistice.
promovării realităţilor istorice, a tradiţiilor, a obiceiurilor, de români din acele state.
Centrele comunitare româneşti pot avea rol de valorilor naţionale şi a identităţii lingvistice.
facilitare a cooperării sectoriale dintre
(3) Centrele comunitare româneşti au rolul de a
România şi statele de reşedinţă, cu
participarea membrilor comunităţii româneşti pune la dispoziţia comunităţilor de români mijloace
pentru desfăşurarea de activităţi de lungă durată,
din statele respective.”
utile pentru dezvoltarea socio-culturală a
comunităţii, precum biblioteci, cursuri de limba
română, activităţi culturale perene. Centrele
comunitare româneşti pot avea rol de facilitare a
cooperării sectoriale dintre România şi statele de

reşedinţă, cu participarea membrilor comunităţii de
români din statele respective.
Deputat Matei Dobrovie
8.

5. Articolul 6 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

6. Nemodificat

„Art.6 - (1) Centrele comunitare româneşti
nemodificat
din străinătate sunt conduse de câte un
director, numit şi eliberat din funcţie de către
ministrul pentru românii de pretutindeni, din
cadrul personalului MRP, cu avizul MAE. Pe
durata exercitării mandatului, directorul
centrului comunitar românesc din străinătate
este salariat la nivelul funcţiei de ministru
consilier, conform legislaţiei referitoare la plata
personalului trimis în misiune permanentă în
străinătate.
(2) Centrele comunitare româneşti pot
contracta pe plan local, cu respectarea
legislaţiei statului de reşedinţă, personal din
rândul membrilor comunităţii româneşti din
statul respectiv.

nemodificat

(3) Pe perioada misiunii permanente în
nemodificat
cadrul centrelor comunitare româneşti,
personalul MRP beneficiază de toate drepturile
şi se supune obligaţiilor prevăzute de legislaţia
referitoare la plata personalului trimis în
misiune permanentă în străinătate.
(4) Centrele comunitare româneşti
beneficiază de sprijin financial sau material
pentru:
a) desfăşurarea acţiunilor, proiectelor şi

nemodificat

programelor care subscriu scopului de
înfiinţare;
b) achiziţionarea şi distribuirea de manuale,
cărţi de specialitate, cărţi de lectură sau alte nemodificat
publicaţii în limba română.
c) desfăşurarea unor cursuri educaţionale de
în limba română;

nemodificat

d) organizarea unor evenimente care au ca
scop celebrarea principalelor evenimente
naţionale sau religioase;
e) organizarea unor ateliere cu caracter
artistic, religios sau sportiv.

Nemodificat

f) organizarea unor evenimente de informare
privind drepturile şi responsabilităţile
cetăţenilor români în statul-gazdă .

f) organizarea, la cererea organizaţiilor
reprezentative sau din oficiu, a unor sesiuni de
informare privind drepturile și responsabilitățile
românilor în statul de reședință și/sau în România
ori legislația aplicabilă în domenii de interes pentru
comunitățile de români.
Deputat Matei Dobrovie

(5) Centrele comunitare româneşti se
finanţează din următoarele surse:
a)

nemodificat

bugetul MRP,

b) donaţii, sponsorizări sau orice alte
surse legal constituite.
(6) Statul de funcţii, încadrarea posturilor în nemodificat
structura organizatorică şi regulamentul de

În cadrul centrelor
comunitare, accentul este
pus pe cultură, tradiție,
istorie, limbă, identitate
națională. Activitatea lor
ar putea avea un rol
important în luarea
deciziei de revenire în țară
a românilor de
pretutindeni.

organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin
al ministrului pentru românii de pretutindeni, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare”
9.

După articolul 8 se introduce anexa, cu
urmărorul cuprins:

După articolul 8 se introduce articolul 9 cu
urmărorul cuprins
Art. 9- Anexa face parte integranta din prezenta
lege.

10. Art.II – Legea nr.86/2016 privind instituirea
nemodificat
centrelor comunitare româneşti în străinătate,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.347 din 6 mai 2016, cu modificările
şi completările ulterioare aduse prin prezenta
lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

„Anexă
CERERE
privind înregistrarea la misiunea diplomatică şi solicitarea de înfiinţare
a unui centru comunicat românesc
I.Subsemnatul/a ____________________________ , născut/ă la data de __________________ , în localitatea
_______________ , titular al/a documentului de identitate __________________________________ , cu domiciliul în localitatea
______________ , strada ___________________ , nr. _________, bl. ________ , sc. ________ , ap. _________ , judeţ/sector
___________ , ţara ____________ , în prezent rezident în ţara _________________ ________________________,
localitatea ________________________________________________________ , strada _____________ , nr. ________ , având
drept coordonate de contact nr. de telefon ____________________ / adresa de e-mail ________________________ , solicit prin
prezenta înscriere la misiunea diplomatică din (ţara) ______________________________________________ .
Mă aflu în (ţara) _____________________ în perioada _______________ - _______________________ / pe durată
nedeterminată. Ulterior părăsirii definitive a actualei ţări de reşedinţă la data specificată mai sus, solicit radierea prezentei
înregistrari.
II. De asemenea, doresc/nu doresc înscrierea pe lista persoanelor care solicită înfiinţarea unui centru comunitar românesc
în zona ___________________ , conform Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate.
Anexez în copie documentul care certifică reşedinţa sau domiciliul în (ţara) __________________________ .
Data _______________

Semnătura,
________________________

Depusă la
(denumire instituţiei)

Notă: Ministerul Afacerilor Externe prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest formular,
prin mijloace automatizate şi manuale, exclusiv în scopul solicitat şi în conformitate cu prevederile art.5 prelucrează datele cu
caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest formular, prin mijloace automatizate şi manuale, exclusiv în scopul
solicitat şi în conformitate cu prevederile art.5 alin. 2, lit. b) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord ca datele mele personale să fie înregistrate, stocate şi/sau transmise autorităţilor
competente, pentru a se putea lua o hotărâre în vederea acordării asistenţei consulare în situaţii extreme. Declar pe propria
răspundere că toate informaţiile furnizate sunt corecte şi complete.
Datele personale prelucrate pot fi comunicate altor autorităţi/instituţii publice abilitate de lege să solicite informaţii cu privire
la datele personale colectate.
Ca urmare a solicitării mele exprese, autorităţile consulare îndreptăţite să proceseze prezenta solicitare mă vor informa cu
privire la modalitatea în care îmi pot exercita dreptul de a verifica datele personale procesate, de a dispune modificarea sau
îndepărtarea lor, dacă se dovedesc incorecte, conform prevederilor legislaţiei române în vigoare.
De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr.677/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, mă pot adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de
judecată.”

Amendamente respinse
Nr.crt

Text Senat

Amendament respins / autor

Motivaţie

Camera
decizională

1.

Art. 1
Art. 1
Amendamentul nu este motivat și din text
Statul român are obligaţia de a lua Statul român are obligaţia de a lua măsuri nu rezultă de o manieră evidentă scopul
măsuri menite să asigure o bună menite să asigure un suport logistic adecvat modificărilor propuse. Formularea generală
reprezentativitate a românilor din (mobil şi imobil) pentru comunităţile a unor sarcini nu este de natură să facă
afara graniţelor ţării la nivel de româneşti din afara graniţelor ţării şi distincția între atribuțiile MPRP, îndeplinite
comunitate şi de a asigura organizaţiile reprezentative ale acestora, de prin aceste centre comunitare, și cele ale
coeziunea în cadrul acestora
a asigura accesul la informaţiile de interes şi MAE, îndeplinite prin ambasade și oficii
la servicii specifice nevoilor acestor consulare, iar aceste propuneri nu sunt nici
comunităţi.
corelate cu prevederile art. următoare din
Legea 86.
Deputat Constantin Codreanu

Camera
Deputaților

2.

1. Articolul 2 se modifică şi va avea Art. 2 alin. (1) În vederea îndeplinirii
următorul cuprins:
obligației prevăzute la art. 1, statul român
asigură înființarea unor centre comunitare
„Art.2 - (1) În vederea
îndeplinirii obligaţiei prevăzute la românești în fiecare stat în care sunt
art.1, statul român asigură
înregistrați la misiunile diplomatice ale
înfiinţarea unor centre comunitare României cel puțin 3.000 de cetățeni români.
româneşti în statele cu comunităţi Deputat Matei Dobrovie
româneşti semnificative.
Comisia pentru comunitățile de români
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(1) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute
la art. 1, statul român asigură înfiinţarea unor
centre comunitare româneşti în fiecare stat
în care se solicită, la cererea a cel puţin
1.500 de persoane care aparţin categoriei
românilor de pretutindeni şi care fac dovada
domiciliului sau a rezidenţei în statul
respectiv.
Deputat Constantin Codreanu

3.

Art. 2 alin. (2) Înfiinţarea fiecărui centru
Numărul minim de semnături cerute ar
(2) Înfiinţarea fiecărui centru
comunitar românesc se face ca urmare a
trebui să fie fix în fiecare stat, iar nu
comunitar românesc se face ca
solicitării adresate misiunilor diplomatice
proporțional cu numărul celor înregistrați la
urmare a solicitării adresate
misiunile diplomatice/ consulate.
misiunilor diplomatice, sau, după sau, după caz, oficiilor consulare ale
României din statele de reședință sau
caz, oficiilor consulare ale
Actualul criteriu de o treime din numărul
României din statele de reşedinţă Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, cetățenilor înregistrați determină un
sau Ministerului pentru Românii denumit în continuare MRP, semnată de cel paradox: se îngreunează realizarea unui
puţin 1000 de cetăţeni români înregistraţi la centru comunitar tocmai în zona în care
de Pretutindeni, denumit în
continuare MRP, semnată de cel misiunile diplomatice și, după caz, la oficiile sunt mai mulți români.
puţin o treime dintr-un minimum consulare ale României din statul respectiv.
de 5000 de cetăţeni români
Deputat Matei Dobrovie
înregistraţi la misiunile
diplomatice, şi, după caz, la oficiile
consulare ale României din statul (2)
Înfiinţarea
centrelor
comunitare Primirea acestor solicitări de către 2
respectiv
româneşti se face în baza unei solicitări destinatari nu este de natură să asigure o
adresate misiunilor diplomatice sau oficiilor aplicare unitară, în condițiile în care nu
consulare ale României din statul în care se asigură un control asupra momentului în
cere înfiinţarea, sau direct Ministerului care numărul cererilor depuse atinge
pentru Românii de Pretutindeni
minimul prevăzut de lege. Totodată, MPRP
nu deține cunoașterea necesară asupra
Deputat Constantin Codreanu
documentelor care atestă reședința /
domiciliul unui cetățean român într-un stat,
cunoaștere care există doar la ambasade
și oficii consulare.
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(3) Modelul solicitării
eliminat
este prevăzut în anexă, care face Comisia pentru comunitățile de români
parte integrantă din prezenta lege.
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(3) După înființarea centrului comunitar Această interdicție este cuprinsă în OG
românesc, calitatea de membru al acestuia 37/2000. Repetarea încalcă prevederile art.
se dobândeşte ca urmare a solicitării 16 alin. (1) din Legea 24/2000
adresate conducerii centrului. Dobândirea
acestei calități nu va fi restricționată de nici
un criteriu discriminatoriu privind orientarea
politica, sexul, religia, apartenenta la o alta
organizație sau altă asociație exceptând cele

4.

declarate în afara legii în statul respectiv sau
în România.
Deputat Nicolae Daniel Popescu
Articolul 3 se modifică și va avea După litera b) se introduce o nouă literă,
Există posibilitatea ca statul acreditar să
litera c) care va avea următorul cuprins:
următorul cuprins:
accepte un astfel de centru doar ca birou al
b) numărul de cetăţeni români din c) “Lipsa în zonă a unor facilităţi suficiente şi ambasadei / oficiului consular, pentru a
uşor accesibile necesare desfăşurării
regiunea în care va funcţiona
responsabiliza statul român. De asemenea,
activităţilor fundamentale pentru uzul
centrul comunitar românesc.
excluderea MAE din procedură este
comunităţii în general (de tipul bibliotecă,
nejsutificată, în condițiile în care
sală conferinţe, sală expoziţii, etc.), raportat negocierea deschiderii unui astfel de
la importanţa locaţiei pentru comunitate şi
centru cu statul acreditar nu poate fi făcută,
pentru statul român”.
conform legislației românești și dreptului
internațional, fără participarea MAE.
Comisia pentru comunitățile de români și
Deputat Matei Dobrovie
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
este responsabil pentru înfiinţarea centrelor
comunitare româneşti.
Deputat Constantin Codreanu
(1) MRP, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Trimiterea la art. 2 alin. 2 nu este necesară
Externe, denumit în continuare MAE, și îngreunează textul. Încalcă dispozițiile
înfiinţează centrele comunitare româneşti, art. 50 alin. (1) din Legea 24/2000 pe baza acordurilor internaţionale încheiate trimiterea la o normă din același act
în acest sens cu statul de reşedinţă. MRP şi normativ se utilizează în cazul normelor
MAE propun și aprobă zonele şi numărul de complementare, ori nu este cazul, art. 2 și
centre comunitare care pot fi înfiinţate într-un 3 din Legea 86 nu sunt complementare, ci
stat terţ, ținând cont de manifestarea de sunt redactate în succesiune logică impusă
voința prevăzuta la art.2 alin.2 și în funcţie de art. 53 alin. (2) din Legea 24/2000,
reglementând întâi depunerea cererilor și
de următorii factori:
a) distanţa mare faţă de misiuni diplomatice, apoi criteriile pentru decizia de aprobare a
oficii consulare ori institute culturale acestora, nefiind necesară utilizarea
româneşti, care îngreunează accesul la o normei de trimitere
prezenţă instituţională românească;
Deputat Nicolae Daniel Popescu
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5.

. Articolul 4 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art.4. (1) Statul român, prin
MRP, pune la dispoziţia fiecărui
centru comunitar românesc un
sediu în care să îşi desfăşoare
activitatea.

6.

6. Articolul 5 se modifică şi va
avea următorul cuprins:

Statul român, prin Ministerul pentru Românii Amendamentul introduce prevederi
de Pretutindeni, pune la dispoziţia fiecărui redundante și imperdictibile. Condițiile de
centru comunitar românesc un sediu în care achiziție sau închiriere a unor clădiri de
să îşi desfăşoare activitatea, precum şi toate către statul român sunt reglementate prin
dotările necesare. Se va asigura inclusiv un acte normative separate, privind achizițiile
spaţiu adecvat pentru întâlniri sau reuniuni publice, care instituie criterii clare. Încalcă
prevederile art. 8 alin. (4) și art. 16 alin. (1)
ale comunităţii.
din Legea 24/2000
Deputat Constantin Codreanu

1) Centrele comunitare româneşti nu au În funcție de acordul cu statul acreditar,
personalitate juridică şi funcţionează în centrele pot avea personalitate juridică,
cadrul Ministerului pentru Românii de dacă aceasta este solicitată de respectivul
"Art 5. – (1) Atribuţiile şi, dacă este Pretutindeni.
stat. În funcție de același acord, centrele
cazul, personalitatea juridică a Deputat Constantin Codreanu
pot funcționa ca un birou al unei ambasade
centrelor
comunitare
vor
fi
sau oficiu consular (soluție permisă de
reglementate
prin
acordurile
Convenția de la Viena) și atunci ne putem
internaţionale menţionate la art.3
regăsi în situația unei subordonări
alin.(1).
administrative față de MAE și funcționale
față de MPRP - situația existentă în cazul
ICR-urilor.
Se oferă prevederi redundante, similar cu
considerentele expuse mai sus. Ar fi dificil
de imaginat punerea la dispoziție a unui
centru comunitar fără dotări și destinat
comunității fără ca aceasta să poată
desfășura întâlniri/reuniuni la sediul său
(2) Centrele comunitare româneşti (2) Centrele comunitare româneşti vor
au drept scop asigurarea coeziunii asigura tuturor românilor şi organizaţiilor
comunităţilor de români din afara reprezentative ale acestora, accesul la
granţelor ţării, reprezentativitatea facilităţile logistice şi la serviciile oferite.
acestora, organizarea de proiecte Deputat Constantin Codreanu
şi programe cu caracter cultural,
educativ şi artistic în scopul
promovării realităţilor istorice, a
tradiţiilor, a obiceiurilor, valorilor
naţionale şi a identităţii lingvistice.
Centrele comunitare româneşti pot
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avea rol de facilitare a cooperării
sectoriale dintre România şi statele
de reşedinţă, cu participarea
membrilor comunităţii româneşti
din statele respective.”
7.

8.

La art.5 după alin.(2) se introduce un nou
alineat alin.(3) cu următorul cuprins:
(3) Prin personalul centrelor comunitare:
a) se va sigura accesul la toate
informaţiile publice necesare şi utile pentru
românii de pretutindeni, atât din România cât
şi din ţara în care funcţionează;
b) se vor facilita legăturile cu
instituţiile româneşti relevante (misiuni
diplomatice, ministere, agenţii, etc.) şi
accesul la serviciile oferite de acestea;
c) se vor facilita legăturile cu
instituţiile relevante din ţara în care
funcţionează (primării, poliţie, ministere,
agenţii, etc.) şi accesul la serviciile oferite de
acestea.
Deputat Constantin Codreanu
La art.5 după alin.(3) se introduce un nou
alineat alin.(4) cu următorul cuprins:
(4) Centrele comunitare vor putea gestiona
şi patrimoniul pus la dispoziţie de către statul
român pentru diverse activităţi specifice,
destinate comunităţilor româneşti pe care
acestea le deservesc (unităţi educaţionale,
centre de sprijin şi informare, etc.)
Deputat Constantin Codreanu
Art.6 - (1) Centrele comunitare
(1) Structura organizatorică, regulamentul de
româneşti din străinătate sunt
organizare şi funcţionare, numărul de
conduse de câte un director, numit posturi, rolul şi atribuţiile, precum şi
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şi eliberat din funcţie de către
ministrul pentru românii de
pretutindeni, din cadrul
personalului MRP, cu avizul MAE.
Pe durata exercitării mandatului,
directorul centrului comunitar
românesc din străinătate este
salariat la nivelul funcţiei de
ministru consilier, conform
legislaţiei referitoare la plata
personalului trimis în misiune
permanentă în străinătate

categoriile de personal ale centrelor
comunitare româneşti, se aprobă prin ordin
al ministrului pentru românii de pretutindeni,
cu avizul conform al comisiilor reunite de
specialitate ale Parlamentului României (şi
respectarea prevederilor legale în vigoare).
Deputat Constantin Codreanu

(2) Centrele comunitare
româneşti pot contracta pe plan
local, cu respectarea legislaţiei
statului de reşedinţă, personal din
rândul membrilor comunităţii
româneşti din statul respectiv.

2) Cu excepția funcției de director prevăzută
la alin. (1), au prioritate la angajarea în
centrele comunitare românești din
străinătate membrii comunității românești din
statul respectiv, cu respectarea legislației
statului de reședință.
Comisia pentru comunitățile de români
Deputat Matei Dobrovie
2) Pentru toate funcţiile centrelor comunitare
românești din străinătate, inclusiv cea de
director general, au prioritate la angajare
membrii comunității românești cu o rezidență
de minim 5 ani în statul respectiv, cu
respectarea legislației în vigoare.
Deputat Doru Coliu, deputat Eugen Tomac
(2) Personalul centrelor comunitare va fi
asigurat, de regulă, de către persoane din
rândul comunităţilor româneşti pentru care sau înfiinţat.
Deputat Constantin Codreanu

9.

(3)
Pe perioada misiunii (3)
Centrele
comunitare
româneşti
permanente în cadrul centrelor beneficiază de sprijin
material, inclusiv
comunitare româneşti, personalul financiar, pentru
desfăşurarea oricăror
MRP
beneficiază
de
toate acţiuni, proiecte sau programe necesare şi
drepturile şi se supune obligaţiilor utile pentru comunităţile româneşti cărora se
prevăzute de legislaţia referitoare adresează.
la plata personalului trimis în Deputat Constantin Codreanu
misiune permanentă în străinătate.

(4) Centrele comunitare româneşti (4) Ministrul delegat pentru românii de
beneficiază de sprijin financial sau pretutindeni stabileşte bugetul anual şi
material pentru:
categoriile de cheltuieli pentru fiecare centru
a) desfăşurarea acţiunilor,
comunitar românesc.
proiectelor şi programelor care
Deputat Constantin Codreanu
subscriu scopului de înfiinţare;
b) achiziţionarea şi distribuirea
de manuale, cărţi de specialitate,
cărţi de lectură sau alte publicaţii în
limba română.
c) desfăşurarea unor cursuri
educaţionale de în limba română;
d) organizarea unor evenimente
care au ca scop celebrarea
principalelor evenimente naţionale
sau religioase;
e) organizarea unor ateliere cu
caracter artistic, religios sau
sportiv.
Art.6 alin. (4) se completează cu litera g)
g) acordarea de consultanță juridică, în limita
competențelor deținute de personalul
centrului sau prin colaborare cu specialiști în
domeniu.
Deputat Matei Dobrovie
10. (5) Centrele comunitare
(5) Centrele comunitare româneşti se
româneşti se finanţează din
finanţează din următoarele surse:
următoarele surse:
a)
bugetul
Ministerului
pentru
a) bugetul MRP,
Românii de Pretutindeni;
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b) donaţii, sponsorizări sau
orice alte surse legal
constituite.
11. Art. 8

b) donaţii, sponsorizări sau orice alte
surse legal constituite.
Deputat Constantin Codreanu
Ministrul pentru Românii de Pretutindeni
poate emite norme de aplicare a prezentei
legi.
Deputat Constantin Codreanu
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