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Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

  
 

  

   

 

     PROCES-VERBAL 

        al lucrărilor Comisiei din zilele de 27 noiembrie 2018 și  

 29 noiembrie 2018 

 

      Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

        şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 27 noiembrie 2018                 

și 29 noiembrie 2018 

 

 

      La lucrările Comisiei din ziua de 27 noiembrie 2018 au participat                

10 deputaţi, din totalul de 16 membri: 

 

        Constantin Codreanu (PMP) – preşedinte, Ioan Sorin  Roman (PSD) – 

vicepreşedinte, Nicolae Velcea (PSD) – vicepreşedinte, Nicolaie Sebastian 

Valentin Radu (PSD) – secretar, Doru Petrişor Coliu (PMP),  Adrian Matei 

Dobrovie (afiliat PNL), Nicolae Georgescu (PSD), Claudia Gilia (PSD), Dumitru 

Lupescu (USR) și Costel Lupaşcu (PSD). 

  

          Au absentat:  

   Nicolae Daniel Popescu (USR) – vicepreședinte,  Ştefan-Alexandru 

Băişanu (ALDE), Cristian Buican (PNL), Angelica Fădor (PNL), Marilen-Gabriel 

Pirtea (PNL) și Alexandru-Mihai Voicu (PNL).  

 

    

mona.alesandru
CD
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         La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați  din 

partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni domnul Victor Ionescu-

subsecretar de stat și doamna Mihaela Dumitru - consilier. 

 

 

                   
Marți , 27 noiembrie 2018 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării     

şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 27 noiembrie 2018, fiind condusă de 

domnul președinte Constantin Codreanu. 

    După aprobarea cu unanimitate a ordinii de zi, ședința Comisiei a 

continuat cu dezbaterea asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 86 /2016 privind instituirea centrelor comunitare 

româneşti în străinătate (PLx 264/2017), Comisia pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării și Comisia pentru politică externă fiind  

sesizate în fond. 

    În deschiderea ședințe, domnul președinte Constantin Codreanu a 

dat cuvântul domnului Victor Ionescu, subsecretar de stat în cadrul 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru a-și exprima punctul de 

vedere. 

    Domnul subsecretar de stat Victor Ionescu a menționat că susține 

inițiativa legislativă cum este în actuala variantă finală. 

    De asemenea, domnia sa a adus în atenția  membrilor Comisiei 

că,  Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a făcut o solicitare Ministerului 

Finanțelor Publice (MFP) pentru creșterea bugetului pentru anul viitor, inclusiv 

ca bugetul să acopere înființarea posibilelor centre comunitare dacă legea va 

fi adoptată și vor apărea normele metodologiei de aplicare. 

    În scurta intervenție,  domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a 

adus în atenție că,  Proiectul de lege era pe ordinea de zi a plenului Camerei 

Deputaților, neînțelegând de ce legea nu a intrat în vigoare, având în vedere 

că amendamentele s-au depus, iar termenele de depunere ale 

amendamentelor au trecut. 
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    Cu privire la normele de aplicare, domnul secretar Sebastian- 

Valentin Radu a întrebat reprezentanții Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni (MpRP) unde se găsesc acestea în textul legii adoptat de Senat 

    După cum a precizat domnia sa, înființarea se face ca urmare a 

solicitării misiunii diplomatice, deci, din textul legii reiese că după ce se 

adoptă legea, MpRP, cu sprijinul Ministerul Afacerilor Externe (MAE) vor fi 

obligați să facă o Hotărâre de Guvern (HG).   

    În acest context, domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a 

solicitat clarificări reprezentanților MpRP la afirmația pe care au făcut-o “dacă 

se vor bloca banii și dacă se va veni cu o normă de aplicare”. 

    Domnia sa a menționat că există o  problemă.  

    După cum a precizat domnul secretar Sebastian-Valentin Radu, în 

programul de guvernare cu care s-a prezentat în fața oamenilor există un 

punct care se numește „asanare legislativă“, iar partidul din care domnia sa 

face parte și-a asumat că va elimina prevederile legale ale acestei probleme a 

normelor de aplicare. 

    După cum a mai precizat domnia sa, cu alte cuvinte,  legea 

trebuie să fie suficient de clară, să fie aplicată așa cum este, fără să aibă 

nevoie de norme de aplicare, de o legislație subsecvențială, care, de cele mai 

multe ori, dă dreptul unuia care nu are dreptul de a legifera, să legifereze 

ceva. 

   Totodată, domnul secretar Sebastian Valentin Radu a precizat că, 

prin Constituție, Parlamentul este singurul abilitat să facă această legiferare. 

   După cum a mai precizat domnia sa, dacă există o astfel de 

prevedere și există o astfel de trimitere, este de acord să se discute și să se 

vadă ce trebuie făcut pentru a nu avea nevoie de o Hotărâre de Guvern, ca 

să pună în aplicare această lege, pentru că este importantă pentru românii 

de acolo. 

                 De asemenea, domnia sa a adus în atenție că, dacă MRP are 

cunoștință că în textul legii există o prevedere care poate a scăpat, care 

spune că trebuie să vină Guvernul cu vreo Hotărâre de Guvern sau Ministerul 

cu alt tip de altă reglementare, roagă să spună membrilor Comisiei în cadrul 

ședinței, că poate amână dezbaterea proiectului de lege cu o săptămână și 
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prind în textul legii respectivele prevederi, decât să aștepte după aceea 

bunăvoința unor miniștrii sau a unor alte persoane care lucrează prin 

ministere să avizeze, să scrie, să redacteze un astfel de act normativ. 

    Doamna Mihaela Dumitru a precizat că în susținerea a tot cea ce a 

spus stă întreg textul adoptat de Senat, admițând faptul că aceste centre nu 

au personalitate juridică și vor fi sub conducerea MpRP și bineînțeles, ca orice 

activitate, cu sprijinul MAE. 

    În acest context domnul subsecretar de stat Victor Ionescu a 

menționat că Ministerul ar trebui să elaboreze intern, un ordin, cu diferite 

lucruri care ajută. 

    Domnul secretar Sebastian Valentin Radu a precizat că, din ceea 

ce înțelege din textul legii, după ce legea va trece, după ce vor fi alocați banii, 

exemplificând cu deschiderea unui centru comunitar în Bulgaria, va trebui 

găsită o modalitate de organizare, să i se dea o personalitate juridică 

respectivului centru în Bulgaria. 

    Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a precizat că ideea este că 

nu poți deschise ceva pe teritoriul unui stat, fără acordul statului respectiv, 

exemplificând prin deschiderea de ambasade și consulate. 

    Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu dorea să cunoască de ce 

centrele comunitare nu ar putea să nu aibă personalitate juridică și să fie 

introduse în programa MpRP și MAE, de ce centrele comunitare să aibă funcții 

din Minister și bani mai mulți cheltuiți trimiși de la București. 

    Doamna Mihaela Dumitru a precizat că centrele comunitare nu pot 

avea personalitate juridică decât cei care lucrează acolo. Cei care lucrează 

acolo lucra vor fi angajați al statului român și trebui să respecte legislația de 

pe teritoriul statului respectiv. 

    În acest context, domnul deputat Matei Adrian Dobrovie a precizat 

că cei care vor lucra în afară vor fi lucrători detașați. 

   De asemenea, domnia sa a mai adus în atenție o altă problemă. 

   După cum a precizat domnul Matei-Adrian Dobrovie,  în momentul 

în care ai o lege este nevoie de un act subsecvent care să implementeze de 

exemplu deschiderea centrelor comunitare are o organigramă, o schemă de 
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personal, un mod de funcționare, acestea neputând fi prinse în lege, acestea 

fiind pasul 2. 

   Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a dorit să cunoască ce 

înțelege Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MpRP) asupra acestui 

centrul comunitar, ce dorește MpRP să fie centrul comunitar, ori vrea ca 

centrul comunitar să fie un fel de cămin cultural care pune spații și logistică 

la dispoziția românilor din comunitate și atunci este nevoie doar de un singur 

angajat (cel care deține și închiriază), ori vrea să facă o schemă de angajări 

acolo ca să facă activități Ministerul, subliniind că românii doresc un spațiu 

    În acest context, domnul subsecretar de stat Victor Ionescu a  

precizat că acest lucru dorește să aducă cât mai mulți români din rândul 

comunității pentru a funcționa acest centru comunitar. 

    Doamna deputat Claudia Gilia a dorit să clarifice faptul că prin 

„pot contracta” înseamnă că „pot co-opta” în activități, dar nu pot contracta 

ca și angajați. 

    În acest context domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a menționat 

că nu trebuie privit ca și ICR.  Domnia sa menționând  în același timp că vede 

o schemă de angajați, angajatul acela trebuind să desfășoare o activitate. 

Acea activitate fiind fie să aibă grijă de logistică, fie să desfășoare activități 

(la ICR, LCR ori la Consulat). 

    Cu privire la impactul financiar de care are nevoie acest centru 

comunitar, doamna Mihaela Dumitru a precizat că este prevăzut la art.6 

alin.(4) având punctele a), b), c), d) și f) 

    În ceea ce privește rolul și scopul acestor centre se regăsesc în 

cadrul art.5 alin.(1), alin.(2). 

    Domnul deputat Matei Adrian Dobrovie a adus în atenție faptul că 

acest proiect de lege a fost discutat de două ori, fiind inutil să se retrimită a 

treia oară o lege care ar trebui să intre în vigoare începând cu anul viitor, și 

care trebuie să fie prinsă în bugetul care se face acum în Decembrie. 

    Domnul subsecretar de stat Victor Ionescu a menționat că susține 

forma actuală a legii. 

    Doamna deputat Claudia Gilia a precizat că,  ideea este mai mult 

decât s-a menționat, aceea de cămin cultural, pentru că dacă se uită pe 
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activitățile pe care le poate desfășura, acestea sunt mult mai complexe: de la 

a desfășura cursuri de limba română, la a desfășura tot felul de evenimente, 

un centru comunitar putând fi mult mai activă, putând face mai mult. 

    Domnul deputat Doru Petrișor Coliu dorea să cunoască dacă nu 

toți copiii români au dreptul să găsească o modalitate prin care să facă on-line 

un de limbă română.  

    În acest context, doamna deputat Claudia Gilia a precizat că 

centrele comunitare vor fi înființate treptat,  trebuiesc înființate treptat aceste 

centre, cu siguranță. 

    Domnul președinte Constantin Codreanu a precizat că vede acest 

lucru un fel de metodă complementară de a substitui activitatea consulatelor 

și ambasadelor, ceea ce avem un exemplu aici, inclusiv impunându-se faptul 

că poate fi bazat pe donații și pe ajutor din partea autorităților statului 

respectiv. 

              Totodată,  domnia sa a exemplificat că în situația în care cineva 

din Milano se oferă să dea cu un preț mai mic sau poate fără chirie, să pună 

la dispoziție un sediu, sediul putând fi transformat într-un loc în care poți 

efectua cursuri de limbă română, pentru asistență medicală și diverse 

activități. 

    În completarea celor aduse în atenție de către domnul președinte 

Constantin Codreanu, domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a venit cu un alt 

exemplu: se pune la dispoziție un spațiu în Verona, se numește un director și 

este plătit de statul român. 

    Domnul deputat Matei Adrian Dobrovie a dorit să cunoască dacă 

s-a lămurit cu retrimiterea proiectului de lege la Comisie. 

    În acest context, domnul subsecretar de stat Victor Ionescu a 

adus în atenție că la momentul respectiv existau discuții despre suplimentarea 

bugetului MpRP pe anul 2019, dar între timp a fost clarificată partea 

financiară, readucând în atenție faptul că a făcut o solicitare către Ministerul 

Finanțelor Publice pentru creșterea bugetului pentru anul viitor, în solicitarea 

de buget pentru anul viitor cuprinzând inclusiv posibilitatea de se înființa 

centre comunitare. 
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    Domnul secretar Sebastian Valentin Radu a precizat că MpRP a 

făcut această solicitare pentru că este un proiect cu impact bugetar. 

    Totodată, domnia sa a dorit să clarifice asupra retrimiterii 

proiectului de lege la Comisie. 

                  Astfel, domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a precizat că, în 

momentul în care proiectul a ajuns în plen, MpRP nu avea rezolvată problema 

implicației bugetare pentru că nu obținuse un acord, un aviz de la Ministerul 

Finanțelor Publice, proiectul de lege fiind astfel retrimis la Comisie. 

    Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu dorea să cunoască care sunt 

atribuțiile MpRP acum și care vor fi în respectiva lege. 

    Domnul deputat Dumitru Lupescu a rugat reprezentanții MpRP să 

fie transmisă  la Comisie solicitarea de buget cu privire la centrele comunitare 

românești pentru a urmări atunci când se va vota bugetul MpRP pe anul 

2019, la Comisie putând vedea dacă necesarul pe care MpRP  l-a considerat și 

agreat cu MFP se revede în proiectul de buget care va veni și la Comisie 

pentru avizare.  

    În acest context, domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a 

precizat că, cu siguranță partea de buget care privește MpRP va veni la avizat 

la Comisie și atunci membrii Comisiei pot urmări pe proiectul de buget al 

MpRP ce bani au alocat acestor centre sau ce bani au solicitat. 

    Domnul vicepreședinte Sorin Roman a precizat că este de înțeles 

că niciodată nu vor fi bani suficienți. 

    În acest context domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a precizat 

că ar fi necesară măcar o creștere cât de cât a bugetului. 

    Revenind la solicitarea domnului deputat Dumitru Lupescu 

referitoare la transmiterea de către MpRP a solicitării de buget cu privire la 

centrele comunitare, domnul președinte Constantin Codreanu a adus în 

atenție că va mai avea loc o întâlnire, având ca temă de dezbatere centrele 

comunitare, inclusiv cu reprezentați de la MpRP, pe parte financiară și va 

invita și reprezentanți de la MFP. 

    În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a adus 

în atenție noul amendament care prevede că,  pentru toate funcţiile centrelor 

comunitare românești din străinătate, inclusiv cea de director general, au 
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prioritate la angajare membrii comunității românești din statul respectiv, cu 

respectarea legislației în vigoare. 

            După cum a precizat domnia sa, prin acest amendament se 

dorește angajarea cu prioritate a persoanelor ce fac parte din comunitățile 

românești din zona respectivă. 

    Domnul vicepreședinte Sorin Roman a solicitat punctul de vedere 

al Guvernului pe acest amendament. 

    Doamna Mihaela Dumitru a precizat că Guvernul nu susține 

amendamentul domnului președinte Constantin Codreanu pentru că nu poate 

acorda prioritate la angajare nici unui angajat, fiind o discriminare și atunci 

toți cei care se vor înscrie la proba scrisă după ce legea este adoptată, toți 

vor beneficia de aceste drepturi. 

    În acest context, domnul subsecretar de stat Victor Ionescu a 

precizat că toate sunt reglementate conform Codului Muncii. 

    Domnul președinte Constantin Codreanu a menționat că dacă ne 

aducem aminte de cuantumul asigurat pentru burse, pentru sistemul 

educațional etc., este o cutumă general valabilă în spațiul Uniunii Europene. 

    Domnul deputat Doru-Petrișor Coliu a dorit clarificări cu privire la 

grila de punctaj. 

     Totodată, domnul secretar Sebastian-Valentin Radu a precizat că 

la orice misiune diplomatică a României spre exemplu, prioritate o au 

cetățenii români care locuiesc în zona respectivă.  

    După cum a mai precizat domnia sa fiind o reglementare standard 

din câte cunoaște, considerând că nu trebuie venit cu o dublă reglementare. 

    În acest context, domnul președinte Constantin Codreanu a 

precizat că aici nu este vorba de funcțiile de conducere. 

    Domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a dorit să clarifice dacă a 

înțeles.  

    După cum a precizat domnia sa, din câte cunoaște, există un 

concurs la care se poate înscrie oricine și, dacă se trece concursul, este 

încadrat pe un post corespunzător funcției de ministru consilier, salarizat, 

neavând grad diplomatic. 
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    Doamna Mihaela Dumitru a confirmat cele precizate de domnul 

deputat Matei-Adrian Dobrovie. 

    De asemenea, domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie dorea să 

cunoască dacă la concurs poate participa oricine din comunitate. 

    Și în acest caz doamna Mihaela Dumitru a confirmat că la concurs 

poate participa oricine din comunitate. 

    Totodată, domnul deputat Matei-Adrian Dobrovie a precizat că 

discuția a fost și dacă este ales din comunitate vor fi tot timpul contestări, 

menționând în același timp că trebuie să existe un criteriu obiectiv. 

    În urma supunerii la vot, amendamentul domnului președinte 

Constantin Codreanu a fost respins cu majoritate de voturi. 

    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării au hotărât continuarea dezbaterilor asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.86/2016 

privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate (PLx 

264/2018). 

    Totodată, membrii Comisiei pentru comunitățile de români din 

afara granițelor țării au hotărât invitarea unor reprezentanți ai Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni și ai Ministerului Finanțelor Publice la ședința 

următoare, pentru a fi aduse lămuri cu privire la sumele care au fost solicitate 

în proiectul de buget pe anul 2019, pentru finanțarea centrelor comunitare 

românești în străinătate. 
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Joi, 29 noiembrie 2018 

Studiu individual. 

 

 

PREȘEDINTE, 

           Constantin CODREANU 

 

 

 

 

 

 

 

            SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
         Consilier parlamentar, 

                                                                                       Mona-Valentina ALESANDRU 


