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CĂTRE 
Biroul Permanent al Camerei Deputaților 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor 
comunitare româneşti în străinătate, transmis celor două comisii sesizate în fond cu 

adresa nr. PLx. 264 din data de 1 septembrie 2017. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

 

Preşedinte,      Preşedinte, 
 

 
    Biró Rozália-Ibolya       Constantin Codreanu 
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Parlamentul Romqniei 

Camera Deputa]ilor 
  
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ 
Nr. 4c-13/41 
 

COMISIA PENTRU COMUNITĂŢILE DE 
ROMÂNI DIN AFARA GRANIŢELOR ŢĂRII 
 Nr. 4c-18/461 

 
      București, 31 octombrie 2017 

                                                                                PLx nr. 264/2017 
 
 

RAPORT COMUN  
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. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituția României, republicată. 

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 a 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 
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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 dispozițiile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două comisii sesizate 
în fond au dezbătut proiectul de Lege în şedinţa comună din data de 31 octombrie 
2017. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitați, reprezentanţi ai Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni. 

La lucrările Comisiei pentru politică externă și-au înregistrat prezenţa 16 deputaţi 
din numărul total de 21 membri, iar la Comisia pentru comunităţile de români din afara 
graniţelor ţării și-au înregistrat prezența 11 deputaţi din numărul total de 15 membri. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre 
dezbatere şi adoptare proiectul 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. 

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

 
 

Preşedinte,      Preşedinte, 
 

 
    Biró Rozália-Ibolya       Constantin Codreanu 

 
 
 
        Secretar,     Secretar, 
 
 
    Mirela Furtună    Nicolae Daniel Popescu 

 
 
 



Anexa 1  
 
 

Amendamente admise 
 

Nr.crt Text Senat Amendament admis / autor Motivaţie 

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

Nemodificat  

2 Art.I. – Legea nr.86/2016 privind instituirea 
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: 

Nemodificat  

3. 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 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 

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
  
Art. 2. (1)  În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la 
art. 1, statul român asigură înființarea unor centre 
comunitare românești în statele cu comunități 
românești semnificative. 
(2) Înființarea fiecărui centru comunitar românesc se 
face în acord cu disponibilitatea bugetară anuală a 
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, după cum 
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 

 
 
 
Amendamentul are un 
dublu scop: atât de 
accelerare a aplicării 
prevederilor legii, cât și 
oferirea posibilității statului 
român de a aloca resurse 
pe baza priorităților 
strategice ale politicilor 
sale în domeniul românilor 
de pretutindeni.  
 
 



caz, la oficiile consulare ale României din statul
respectiv 

 persoane dintr-un minimum de 5000 de români 

 
 
 
 
 
      (3)    Modelul solicitării este prevăzut în 
anexă, care face parte integrantă din prezenta 
lege. 
     (4)     După înfiinţarea centrului comunitar 
românesc, calitatea de membru al acestuia se 
dobândeşte ca urmare a solicitării adresate 
conducerii centrului, cu condiţia întregistrări 
prealabile la misiunile diplomatice sau, după 
caz, la oficiile consulare ale României din statul
respectiv.” 

 

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, 
vor fi preluate și implementate de MRP în ordinea 
înregistrării lor.  
(4) După înființarea centrului comunitar românesc, 
calitatea de membru al acestuia se dobândește ca 
urmare a solicitării adresate conducerii centrului. 
Comisiile pentru politică externă și comunitățile de 
români 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  b)  numărul de cetăţeni români din regiunea în 
care va funcţiona centrul comunitar românesc. 
 
 
 (2) Înfiinţarea şi desfiinţarea centrelor 
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 
străinătate îşi desfăşoară activitatea în 
colaborare cu misiunile diplomatice, şi, după 
caz, cu oficiile consulare din ţările respective.” 
 

b)  numărul de cetăţeni români din regiunea în care va 
funcţiona centrul comunitar românesc  
Autor: Constantin Codreanu 
 
nemodificat 
 
 
 
 
nemodificat 

 Pentru conformitate cu 
art. (2) 
 

5. 3. 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. 
(2) În susţinerea activităţii centrelor comunitare 
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.” 

 
 
nemodificat 
 
 
nemodificat 
 

 

6. 
 
 

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

"Art 5. – (1) Atribuţiile şi, dacă este cazul, 
personalitatea juridică a centrelor comunitare 

 
 
nemodificat 

 
 
 



vor fi reglementate prin acordurile internaţionale 
menţionate la art.3 alin.(1). 
   
      (2) Centrele comunitare româneşti au drept 
scop asigurarea coeziunii comunităţilor de 
români din afara granţelor ţării, 
reprezentativitatea acestora, 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. 
Centrele comunitare româneşti pot avea rol de 
facilitare a cooperării sectoriale dintre România 
şi statele de reşedinţă, cu participarea 
membrilor comunităţii româneşti din statele 
respective.” 
 

 
 

2. Art 5 alin.(2) se modifică și va  avea următorul 
cuprins: 
(2)  Centrele comunitare româneşti au drept scop 
asigurarea coeziunii comunităţilor de români din afara 
graniţelor ţării, reprezentativitatea acestora, 
informarea comunității de români asupra 
aspectelor relevante din România și din statul de 
reședință, 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. 
(3) Centrele comunitare româneşti au rolul de a 
pune la dispoziţia comunităţilor de români mijloace 
pentru desfăşurarea de activităţi de lungă durată, 
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 

 
 
Completarea este 
necesară pentru a fi mult 
mai clar definit rolul 
centrelor comunitare 
româneşti din străinătate 
în dezvoltarea socio-
culturală a comunităţilor 
de români din acele state. 

7. 
 

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

 „Art.6 -  (1) Centrele comunitare româneşti 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 

 
 
 
nemodificat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



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.  
 
 (3)   Pe perioada misiunii permanente în 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 
programelor care 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.   

 
 
nemodificat 
 
 
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
nemodificat 
 

 



 f) organizarea unor evenimente de informare 
privind drepturile şi responsabilităţile cetăţenilor 
români în statul-gazdă . 
 
 
 
 
 
(5)   Centrele comunitare româneşti se 
finanţează din următoarele surse: 

a) bugetul MRP, 
b) donaţii, sponsorizări sau orice alte surse 

legal constituite. 
(6)    Statul de funcţii, încadrarea posturilor în 
structura organizatorică şi regulamentul de 
organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin 
al ministrului pentru românii de pretutindeni, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare”. 

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  
 
 
nemodificat 
 
 
 
 
nemodificat 
 

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. 
 

8. După articolul 8 se introduce anexa, cu 
urmărorul cuprins: 

nemodificat  

9. Art.II – Legea nr.86/2016 privind instituirea 
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. 

nemodificat  

 



Anexa 2 
 
 

Amendamente respinse 
 

Nr.crt Text Senat Amendament respins / autor Motivaţie 

1. 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 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 

 

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
  
Art. 2 alin. (1) În vederea îndeplinirii obligației 
prevăzute la art. 1, statul român asigură înființarea unor 
centre comunitare românești în fiecare stat în care 
sunt înregistrați la misiunile diplomatice ale 
României cel puțin 3.000 de cetățeni români. 
Deputat Matei Dobrovie 
Comisia pentru comunitățile de români   
 
 
Art. 2 alin. (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 reședință sau Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare 
MRP, semnată de cel puţin 1000 de cetăţeni români 
înregistraţi la misiunile diplomatice și, după caz, la 
oficiile consulare ale României din statul respectiv.  
Deputat Matei Dobrovie 
 

 
Sintagma “comunități 
românești semnificative” 
este lipsită de 
previzibilitate. După cum 
sugerează și Consiliul 
Legislativ, ar trebui stabilit 
un număr minim de 
cetățeni de la care 
comunitatea este 
considerată  
semnificativă.  
 
 
Numărul minim de 
semnături cerute ar trebui 
să fie fix în fiecare stat, iar 
nu proporțional cu 
numărul celor înregistrați 
la misiunile diplomatice/ 
consulate.  
Actualul criteriu de o 
treime din numărul 
cetățenilor înregistrați 



 
 
 
 
 
               (3)    Modelul solicitării este prevăzut 
în anexă, care face parte integrantă din 
prezenta lege. 
  
                (4)     După înfiinţarea centrului 
comunitar românesc, calitatea de membru al 
acestuia se dobândeşte ca urmare a solicitării 
adresate conducerii centrului, cu condiţia 
întregistrări prealabile la misiunile diplomatice 
sau, după caz, la oficiile consulare ale 
României din statul respectiv.” 
 

 
 
 
 
 
eliminat 
Comisia pentru comunitățile de români  
 
   (4) După înființarea centrului comunitar românesc, 
calitatea de membru al acestuia se dobândește ca 
urmare a solicitării adresate conducerii centrului. 
Comisia pentru comunitățile de români  
 
 

determină un paradox:  se 
îngreunează  realizarea 
unui centru comunitar 
tocmai în zona în care 
sunt mai mulți români. 
 
 
 
 
 

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
b)  numărul de cetăţeni români din regiunea în 
care va funcţiona centrul comunitar românesc. 
 
 

 

 
 
După litera b) se introduce o nouă literă, litera c) 
care va avea următorul cuprins: 
c) “Lipsa în zonă a unor facilităţi suficiente şi uşor 
accesibile necesare desfăşurării activităţilor 
fundamentale pentru uzul comunităţii în general (de 
tipul bibliotecă, sală conferinţe, sală expoziţii, etc.), 
raportat la importanţa locaţiei pentru comunitate şi 
pentru statul român”. 
Comisia pentru comunitățile de români și Deputat Matei 
Dobrovie 
 

 
 
Amendament necesar 
pentru a fi stabilite criterii 
obiective când se are în 
vedere înfiinţarea unui 
centru comunitar 
românesc în străinătate 



3. 
 

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

  
      (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 din statul respectiv, cu 
respectarea legislației în vigoare. 
Deputat Eugen Tomac 
 

 
 
Se dorește angajarea cu 
prioritate a persoanelor ce 
fac parte din comunitățile 
românești din zona 
respectivă. 
 
 
Se dorește angajarea cu 
prioritate a persoanelor ce 
fac parte din comunitățile 
românești din zona 
respectivă 

4. Art.6 alin. (4)  
 
text nou 
 
 

 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  
 

Aceste centre ar trebui să 
ofere și o protecție a 
cetățeanului român pe 
teritoriul statului în care se 
află, facilitând adaptarea 
și integrarea acestuia. 
Astfel, se impune 
informarea sa cu privire la 
drepturi și obligații, 
legislație și cutume, riscuri 
și facilități. 

 
 
 


