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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

AVIZ 
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, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate, transmis cu 
adresa nr. PL-x 264 din 1septembrie 2017 şi înregistrat cu nr.4C-10/176 din 4 septembrie  
2017. 

Conform dispoziţiilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 
din 26 iunie 2017.  

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 13 septembrie 2017. 

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. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate, precum 
şi, Avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ,  transmis cu nr. 
393 din 29 mai 2017. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 
hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege. 

 
 
 

     

                     PREŞEDINTE,                             SECRETAR,  
       
             Gigel – Sorinel ŞTIRBU                                    Beatrice TUDOR      
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