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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  
Nr. 4c-13/41 
 

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

 
      București, 7 noiembrie 2022 

                                                                                   PLx nr. 264/2017 
 
 

CĂTRE 

Biroul Permanent al Camerei Deputaților 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN SUPLIMENTAR asupra Proiectului de 

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor 

comunitare românești în străinătate, transmis celor două comisii sesizate în fond cu 

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

  În raport cu obiectul și conținutul său,  proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

                 Vicepreședinte,      Președinte, 
 

 
   Cristea Andi Lucian                  Știrbu Gigel Sorinel 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  
Nr. 4c-13/41 
 

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

                                                           
                                                                 București, 7 noiembrie 2022 
                                                                              PLx 264/2017 
 
 

RAPORT COMUN 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 Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică externă și 

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 86/2016 

privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate, transmis cu adresa nr. PLx 

264 din 1 septembrie 2017, înregistrat cu adresa nr. 4c-13/41 din 1 septembrie 2017, 

respectiv 4c-18/461 din 1 septembrie 2017 și retrimis pentru Raport suplimentar în data de 

12 noiembrie 2018. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit art. 75 din Constituția 

României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților. 

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 sesizate în fond au examinat proiectul de 

Lege, expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și 

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 învățământ, știință, 

tineret și sport și avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare corelarea dispozițiilor legale cu 

privire la structura instituțională actuală și instituirea de norme legale suplimentare în ceea 

ce privește procedura de înființare, atribuțiile, finanțarea și personalul centrelor comunitare.                       
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Conform cu originalul
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Totodată, proiectul de act normativ sprijină îndeplinirea de către autoritățile abilitate a 

obligației de a lua măsuri menite să asigure o bună reprezentativitate a românilor din afara 

granițelor țării la nivel de comunitate și de a consolida coeziunea acestor comunități, prin 

organizarea de proiecte și programe cu caracter cultural, educativ și artistic, în scopul 

promovării realităților istorice, a tradițiilor, a obiceiurilor, valorilor naționale și a identității 

lingvistice. 

În conformitate cu dispozițiile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii  celor două comisii au examinat 

proiectul de Lege în ședințe separate. 

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a examinat proiectul 

de Lege în ședința din data de 2 noiembrie 2022 și a transmis Raportul preliminar al 

acestuia. La lucrările Comisiei, deputații au fost prezenți, conform listei de prezență. 

La dezbaterile din cadrul Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor 

țării din data de 2 noiembrie 2022 a participat, în calitate de invitat, doamna Oana Petrescu, 

consilier juridic în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. 

Comisia pentru politică externă a examinat proiectul de Lege, în ședința din data de 

7 noiembrie 2022 la care au fost prezenți deputați, membrii ai Comisiei, conform listei de 

prezență înregistrată. 

La dezbaterile din cadrul Comisiei pentru politică externă a participat, în calitate de 

invitat, doamna Janina Sitaru, secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

În urma dezbaterilor, membrii  Comisiei pentru politică externă și membrii Comisiei 

pentru comunitățile de români din afara granițelor țării au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

supună Plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare 

românești în străinătate, cu amendamentele admise și respinse, prezentate în Anexe, 

parte integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 
        Vicepreședinte,             Președinte, 

 
 

     Cristea Andi Lucian                Știrbu Gigel Sorinel 

 
 
 
               Secretar,                  Secretar, 
 
 
     Stroe Ionuț Marian                                        Lórincz Ștefan Iulian  
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Anexa 1  

 

Amendamente admise 
                                                                                                                                                                                                                   

PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate  

                                                                                            (PL-x nr. 264/2017) 

 

 

Nr. 

crt. 

Text Senat Amendamente admise/Autor Motivație 

1.  Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 86/2016 

privind instituirea centrelor 

comunitare românești în străinătate 

Nemodificat - 

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

instituirea centrelor comunitare 

românești în străinătate, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 347 din 6 mai 2916, se modifcă 

și se completează după cum 

urmează: 

Nemodificat - 
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3.   

 

Art.1 - Statul român are obligația de 

a lua măsuri menite să asigure o 

bună reprezentativitate a românilor 

din afara granițelor țării la nivel de 

comunitate și de a asigura 

coeziunea în cadrul acestora.  

Articolul 1 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Art. 1 – Statul român are obligația de a lua 

măsuri menite să asigure un cadru pentru 

o bună reprezentativitate a românilor din 

afara granițelor țării la nivel de comunitate 

și de a asigura coeziunea în cadrul 

acestora. 

Autori: Comisiile pentru politică externă și 

comunitățile de români din afara granițelor 

țării 

- 

4.  Articolul 2 se modifică și 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. 

 

 

 

 

Articolul 2 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

(1) Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 
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(2) Înființarea 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 puțin o treime 

dintr-un minim de 5.000 de cetățeni 

români înregistrați la misiunile 

diplomatice și, după caz, la oficiile 

consulare ale României din statul 

respectiv. 

(2) Centrele comunitare vor funcționa 

sub denumirea de: Centrul Comunitar 

Românii de Pretutindeni”. 

Autori:  Departamentul pentru Românii 

de Pretutindeni + Grup PSD 

 

 

 

(3)  Înființarea fiecărui centru comunitar 

românesc se face în acord cu 

disponibilitatea bugetară anuală a 

Departamentului 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 

Departamentului pentru Românii de 

Pretutindeni, denumit în continuare 

D.R.P., semnată de cel puțin jumătate 

dintr-un minimum de 2.000 de cetățeni 

români înregistrați la misiunile diplomatice 

Completarea cu un nou alineat privind 

denumirea sub care vor funcționa centrele 

comunitare românești, în considerarea 

faptului că este necesară o mai bună 

vizibilitate a  centrelor comunitare în 

comunitățile românești din statele în care 

acestea vor fi înființate. 

 

În considerarea prevederilor art. 1 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.  52/2021 privind 

stabilirea unor măsuri la nivelul administrației 

publice centrale și ale art 1 din Hotărârea 

Guvernului nr.927/2021, conform cărora, în 

cadrul aparatului de lucru al Guvernului s-a 

înființat Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni, structură cu personalitate juridică, 

în coordonarea prim-ministrului, prin preluarea 

activității Departamentului pentru Românii de 

Pretutindeni, structură fără personalitate 

juridică, înființată prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.  68/2019 privind stabilirea unor 

măsuri la nivelul administrației publice centrale 
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și, după caz, la oficiile consulare ale 

României din statul respectiv. Modelul de 

cerere pe care trebuie să îl completeze 

persoanele interesate este prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din 

prezenta lege.  Solicitările se transmit 

fizic  la sediul misiunilor diplomatice 

sau, după caz, oficiilor consulare ale 

României din statele de reședință sau 

Departamentului pentru Românii de 

Pretutindeni, sau online, prin 

intermediul secțiunii site-ului internet al 

D.R.P. prevăzute pentru aceste 

solicitări. 

 

Autor:  Comisia pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării 

 

 

b) la inițiativa D.R.P., funcție de necesitatea 

rezultată din implementarea politicilor de 

guvernare, în acord cu strategia D.R.P. 

și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative aprobată cu Legea nr.77/2020,   care 

se desființează.  

Mai mult, este necesară coroborarea dispozițiilor 

art 2 alin. (2), lit. b) cu prevederile art. 3 alin. (1) 

din prezenta lege. 

Totodată, se impune menținerea sintagmei 

“cetățeni români” în cuprinsul lit. a), alin. (2) al 

art. 2, din proiectul de lege, pentru respectarea 

limitelor de acțiune ale misiunilor diplomatice și 

consulare ale statului trimițător în statul de 

reședință, astfel cum sunt stabilite prin 

Convențiile de la Viena privind relațiile 

diplomatice, respectiv consulare. În absența 

consimțământului statului de reședință, în sfera 

activității misiunilor diplomatice sau consulare nu 

poate intra realizarea de politici naționale în 

materie de protecție și promovare a drepturilor 

persoanelor aparținând minorităților naționale 

(așa cum s-ar înțelege prin extinderea sferei de 

acțiune și la etnicii români, cetățeni ai altui stat, 
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pentru românii de pretutindeni și în 

conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) 

din prezenta lege. 

Autori:  Departamentul pentru Românii 
de Pretutindeni + Grup PSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prin renunțarea la sintagma cetățean român în 

acest context).   

De asemenea, înregistrarea de către misiunile 

diplomatice/oficiile consulare a cetățenilor altor 

state (etnici români) ridică probleme și din 

perspectiva aplicării normelor de protecție a 

datelor personale.  

Dat fiind numărul mare de persoane care trebuie 

să își exprime dorința înființării unui centru 

comunitar, statul român are datoria de a pune la 

dispoziție cetățenilor mijloace electronice pentru 

facilitarea, digitalizarea și debirocratizarea 

demersului de transmitere a solicitării. De 

asemenea, în condițiile în care misiunile 

diplomatice și oficiile consulare se confruntă cu 

o lipsă de resurse umane, este oportună 

eliminarea acestei responsabilități suplimentare, 

care poate fi preluată de D.R.P. . 
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(3) Modelul solicitării este prevăzut 

ăn anexă, care face parte integrantă 

din prezenta lege. 

 

 

 

 

(4) După înființarea centrului 

comunitar românesc, calitatea de 

membru al acestuia se dobândește 

ca urmare a solicitării adresate 

conducerii centrului, cu condiția 

înregistrării prealabile la misiunile 

diplomatice sau, după caz, la oficiile 

consulare ale României din statul 

respectiv.”  

(4) Solicitările care îndeplinesc condițiile 

alin. (2), lit. a), vor fi preluate și analizate 

de D.R.P. în ordinea înregistrării lor. 

Autori:  Departamentul pentru Românii 
de Pretutindeni + Grup PSD 

 

 

(5) După înființarea centrului comunitar 

românesc, calitatea de membru al acestuia 

se dobândește ca urmare a solicitării 

adresate conducerii centrului. 

Autori: Comisiile pentru politică externă și 

comunitățile de români din afara granițelor 

țării 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru o mai bună coerență și înțelegere a 

textului de lege, în sensul că D.R.P va analiza 

fiecare solicitare de înființare a unui Centru 

Comunitar și numai după această analiză va 

decide necesitatea/oportunitatea înființării 

acestuia. 

 

 

 

5. Articolul 3 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 3 – (1) MRP, cu sprijinul 

Ministerului Afacerilor Externe, 

denumit în continuare MAE, 

înființează centrele comunitare 

Articolul 3 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 „Art. 3 – (1) D.R.P., cu sprijinul 

Ministerului Afacerilor Externe, denumit în 

continuare MAE, înființează centrele 

comunitare românești, pe baza acordurilor 

 

 

Ca efect al prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.52/2021 privind 

stabilirea unor măsuri la nivelul 

administrației publice centrale și ale 
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românești, pe baza acordurilor 

internaționale încheiate în acest 

sens cu statul de reședință. MRP și 

MAE propun zonele și numărul de 

centre comunitare care pot fi 

înființate într-un stat terț în funcție de 

următorii factori: 

 

 

 

 

 

 

 

a) distanța mare față de misiuni 

diplomatice, oficii consulare ori 

institute culturale românești, care 

îngreunează accesul la o prezență 

instituțională românească; 

b) numărul de cetățeni români 

din regiunea în care va funcționa 

centrul comunitar românesc. 

internaționale încheiate în acest sens cu 

statul de reședință. D.R.P. cu avizul 

M.A.E. propune înființarea centrelor 

comunitare, pe baza solicitărilor primite 

conform art.2 alin.(2) lit. a) sau din 

proprie inițiativă, cu avizul MAE, 

conform art.2 alin. (1) lit.b), zonele și 

numărul de centre comunitare care pot 

fi înființate într-un stat terț în funcție de 

următorii factori: 

Autor:  Departamentul pentru Românii 

de Pretutindeni  

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

b) numărul de români din regiunea în care 

va funcționa centrul comunitar românesc. 

prevederilor HG nr.927/2021 privind 

atribuțiile, organizarea și funcționarea 

Departamentului pentru Românii de 

Pretutindeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca efect al prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.52/2021 privind 

stabilirea unor măsuri la nivelul 
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(2) Înființarea și desființarea 

centrelor comunitare românești din 

străinătate, regimul de finanțare, 

structura organizatorică și numărul 

de posturi se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea MRP și 

MAE. 

 

 

(3) Centrele comunitare românești 

din străinătate își desfășoară 

activitatea în colaborare cu 

missiunile diplomatice și, după caz, 

cu oficiile consulare din țările 

respective.„ 

Autori: Comisiile pentru politică externă și 

comunitățile de români din afara granițelor 

țării  

 

 

(2) Înființarea și desființarea centrelor 

comunitare românești din străinătate, 

regimul de finanțare, structura 

organizatorică și numărul de posturi se 

aprobă prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea D.R.P.  

Autori:  Departamentul pentru Românii 
de Pretutindeni + Grup PSD 

 

 

Nemodificat 

 

administrației publice centrale și ale 

prevederilor HG nr.927/2021 privind 

atribuțiile, organizarea și funcționarea 

Departamentului pentru Românii de 

Pretutindeni. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Articolul 4 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Articolul 4 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Ca efect al prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.52/2021 privind 
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Art. 4 – (1) Statul român, prin MRP, 

pune la dispoziția fiecărui centru 

comunitar românesc un sediu în care 

să își desfășoare activitatea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) În susținerea activității centrelor 

comunitare românești din 

străinătate, MRP propune 

cuprinderea în bugetul de stat a 

fondurilor necesare pentru 

funcționarea centrelor comunitare 

românești și pentru derularea 

programelor și proiectelor pentru 

Art. 4 – (1) Statul român, prin D.R.P., 

asigură fiecărui centru comunitar 

românesc un sediu în care să își 

desfășoare activitatea. 

Autori:  Departamentul pentru Românii 
de Pretutindeni + Grup PSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) În susținerea activității centrelor 

comunitare românești din străinătate, 

D.R.P propune cuprinderea în bugetul de 

stat a fondurilor necesare pentru 

funcționarea centrelor comunitare 

românești și pentru derularea programelor 

și proiectelor pentru fiecare centru 

comunitar românesc în parte.” 

stabilirea unor măsuri la nivelul 

administrației publice centrale și ale 

prevederilor HG nr.927/2021 privind 

atribuțiile, organizarea și funcționarea 

Departamentului pentru Românii de 

Pretutindeni. 

Înlocuirea sintagmei ”pune la dispoziție”cu 

”asigură”, oferă o claritate textului, întrucât 

D.R.P. nu deține spații în afara granițelor țării 

pe care le poate pune la dispoziția Centrelor 

Comunitare, ci conform atribuțiilor va 

asigura astfel de spații, prin suportarea 

cheltuielilor în legătură cu acestea.  
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fiecare centru comunitar românesc 

în parte.”  

Autori:  Departamentul pentru Românii 
de Pretutindeni + Grup PSD 

 

7.  Articolul 5 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 5 – (1) Atribuțiile și, dacă este 

cazul, personalitatea juridică a 

centrelor comunitare vor fi 

reglementate prin acordurile 

internaționale menționate la art. 3, 

alin. (1). 

 

 

 

 

 

(2) Centrele comunitare românești 

au drept scop asigurarea coeziunii 

comunităților de români din afara 

granițelor țării, reprezentativitatea 

acestora, organizarea de proiecte și 

proiecte cu caracter cultural, 

educativ și artistic în scopul 

Articolul 5 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

(1) Centrele comunitare românești nu au 

personalitate juridică și funcționează în 

cadrul Departamentului pentru Românii 

de Pretutindeni. Atribuțiile centrelor 

comunitare vor fi reglementate prin 

acordurile internaționale menționate la 

art. 3 alin. (1) din prezenta lege. 

Autori:  Departamentul pentru Românii 

de Pretutindeni + Grup PSD 

 

 

(2) Centrele comunitare românești au 

drept scop sprijinirea comunităților 

românești din afara granițelor țării 

asigurarea coeziunii comunităților de 

români din afara granițelor țării, 

reprezentativitatea acestora, informarea 

comunității de români asupra aspectelor 

În considerarea prevederilor art.6 din lege 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Text completat în considerarea prevederilor 

Legii nr.299/2017 privind sprijinul românilor 

de pretutindeni, re publicată și a Programului 

de Guvernare 2021-2024, punct XII -Sprijin 

intensificat pentru românii din afara 

granițelor. 
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promovării realităților istorice, a 

tradițiilor, a obiceiurilor, valorilor 

naționale și a identității lingvistice. 

Centrele comunitare românești pot 

avea rol de facilitare a cooperării 

sectoriale dintre România și statele 

de reședință, cu participarea 

membrilor comunității românești din 

statele respective.”  

relevante din România și din statul de 

reședință, organizarea de proiecte și 

programe cu caracter cultural, social, 

educativ, lingvistic și artistic, a 

realităților istorice, a tradițiilor, a 

obiceiurilor, valorilor naționale. 

Autori:  Departamentul pentru Românii 
de Pretutindeni + Grup PSD 

 

 

(3) Centrele comunitare românești au 

rolul de a pune la dispoziția 

comunităților de români mijloace pentru 

desfășurarea de activități de lungă 

durată, utile pentru dezvoltarea socio-

culturală a comunității, precum 

biblioteci, cursuri de limba română, 

activități culturale perene. Centrele 

comunitare românești pot avea rol de 

facilitare a cooperării sectoriale dintre 

România și statele de reședință, cu 

participarea membrilor comunității de 

români din statele respective, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text completat în considerarea prevederilor 

Legii nr.299/2017 privind sprijinul românilor 

de pretutindeni, republicată 
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reprezentarea comunității românești în 

relațiile cu autoritățile din țările de 

reședință. 

Autori:  Departamentul pentru Românii 
de Pretutindeni + Grup PSD 

 

(4)  Centrele comunitare desfășoară 

activități de informare cu privire la 

programele, proiectele, acțiunile 

derulate de D.R.P în sprijinul românilor 

de pretutindeni, precum și activități de 

monitorizare a programelor, proiectelor, 

acțiunilor finanțate din bugetul D.R.P. 

Autori:  Departamentul pentru Românii 
de Pretutindeni + Grup PSD 

 

 

 

 

 

 

Text completat în considerarea prevederilor 

Legii nr.299/2017, republicată și a Legii 

nr.321/2016, republicată. 

 

 

 

8. Articolul 6 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 6 – (1) Centrele comunitare 

românești din străinătate sunt 

conduse de câte un director, numit și 

eliberat din funcție de către ministrul 

pentru românii de pretutindeni, din 

cadrul personalului MRP, cu avizul 

Articolul 6 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

(1)Centrele comunitare românești din 

străinătate sunt conduse de câte un 

director, numit și eliberat din funcție de 

către conducerea instituției, cu avizul 

Ministerului Afacerilor Externe, director 

care a susținut un concurs în cadrul 

 

 

Este esențial ca centrele comunitare românești 

să fie conduse de români care au reședința sau 

domiciliul de cel puțin 1 an în statul respectiv 

(zona in care-și va exercita mandatul), pentru că 

știu problemele cu care se confruntă 

comunitatea de români din arealul respectiv. 
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MAE. Pe durata exercitării 

manadatului, directorul centrului 

comunitar românesc din străinătate 

este salariat la nivelul funcției de 

ministru consilier, conform legislației 

referitoare la plata personalului trimis 

în misiune permanentă în 

străinătate. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.R.P. și are reședința sau domiciliul de 

cel puțin 1 an în zona în care-și va 

exercita mandatul din statul respectiv.  

Pe durata exercitării mandatului, directorul 

centrului comunitar românesc din 

străinătate este salariat la nivelul funcției de 

ministru consilier, conform legislației 

referitoare la plata personalului trimis în 

misiune permanentă în străinătate. 

Autor: Comisia pentru comunitățile de 

români din afara granițelor țării 

 

 

(2) – Pe perioada exercitării funcției de 

director al centrului comunitar 

românesc, persoanei care ocupă 

această funcție și se suspendă de drept 

raportul de serviciu/contractul 

individual de muncă, în condițiile legii. 

Autori:  Departamentul pentru Românii 

de Pretutindeni + Grup PSD 

 

Ca efect al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.52/2021 privind stabilirea unor 

măsuri la nivelul administrației publice centrale .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este necesară reglementarea situației 

raporturilor de muncă a persoanei din D.R.P. 

care ocupă funcția de director al Centrului 

Comunitar. 
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(2) Centrele comunitare românești 

pot contracta pe plan local, cu 

respectarea legislației statului de 

reședință, personal din rândul 

membrilor comunității românești din 

statul respectiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)   Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni pentru Centrele comunitare 

românești poate contracta personal pe 

plan local, cu respectarea legislației statului 

de reședință și a dispozițiilor Acordului 

în baza căruia funcționează, personal din 

rândul membrilor comunității românești din 

statul respectiv, printr-o procedură 

aprobată prin ordin al conducerii. 

Autori:  Departamentul pentru Românii 

de Pretutindeni + Grup PSD  

  

(4) Personalul contractat pe plan local 

din rândul comunităților românești, pe 

perioada în care desfășoară activitatea 

în cadrul centrului comunitar 

beneficiază de o indemnizație în 

moneda statului în care-și desfășoară 

activitatea, stabilită până la limita 

salariului de bază, în care este inclusă 

gradația aferentă tranșei de vechime în 

Este necesară reglementarea modalității în 

care va fi selectat/contractat personalul din 

rândul comunităților.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este necesară reglementarea salarizării 

personalului selectat/contractat de pe plan 

local. 
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(3) Pe perioada misiunii permanente 

în cadrul centrelor comunitare 

românești, personalul MRP 

beneficiază de toate drepturile și se 

supune obligațiilor prevăzute de 

legislația referitoare la plata 

personalului trimis în misiune 

permanentă în străinătate. 

 

 

 

(4) Centrele comunitare românești 

beneficiază de sprijin financiar sau 

material pentru: 

a) desfășurarea acțiunilor, 

proiectelor și programelor care se 

subscriu scopului de înființare; 

muncă la nivel maxim pentru funcția de 

consilier diplomatic.  

Autor:  Departamentul pentru Românii 

de Pretutindeni  

 

(5) Pe perioada misiunii permanente în 

cadrul centrelor comunitare românești, 

personalul D.R.P. beneficiază de toate 

drepturile și se supune obligațiilor 

prevăzute de legislația referitoare la plata 

personalului trimis în misiune permanentă 

în străinătate. 

Autori:  Departamentul pentru Românii 

de Pretutindeni + Grup PSD  

 

 

(6) Centrele comunitare românești 

beneficiază de sprijin financiar sau material 

pentru: 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

Ca efect al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 52/2021 privind stabilirea unor 

măsuri la nivelul administrației publice centrale. 
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b) achiziționarea și distribuirea de 

manuale, cărți de specialitate, cărți 

de lectură sau alte publicații în limba 

română; 

c) desfășurarea unor cursuri de 

limba română; 

d) organizarea unor evenimente care 

au ca scop celebrarea principalelor 

evenimente naționale sau religioase; 

e) organizarea unor ateliere cu 

caracter artistic, religios sau sportiv; 

 

 

 

f) organizarea unor evenimente de 

informare privind drepturile și 

responsabilitățile cetățenilor români 

în statul-gazdă.  

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

Nemodificat 

 

Nemodificat 

 

 

e) organizarea unor activități cu caracter 

artistic, religios sau sportiv; 

Autori:  Departamentul pentru Românii 

de Pretutindeni + Grup PSD 

 

f) organizarea, la cererea organizațiilor 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text completat în considerarea prevederilor 

Legii nr.299/2017, republicată. 
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Autori: Comisiile pentru politică externă și 

comunitățile de români din afara granițelor 

țării 

 

g) desfășurarea unor acțiuni de 

organizare și dezvoltare comunitară, 

cursuri de scriere și implementare de 

proiecte; 

Autori:  Departamentul pentru Românii 

de Pretutindeni + Grup PSD 

 

h) desfăsoară activităţi de cercetare 

ştiinţifică şi dezbateri pe teme ce 

vizează românii de pretutindeni în 

parteneriat cu instituţii publice şi 

private, din ţară sau străinătate, care 

desfăşoară programe şi proiecte de 

cercetare ştiinţifică; 

Autori:  Departamentul pentru Românii 

de Pretutindeni + Grup PSD 

 

 

 

 

 

Text completat în considerarea prevederilor 

Legii nr.299/2017, republicată. 

  

 

 

 

 

Text completat în considerarea prevederilor 

Legii nr.299/2017, republicată. 
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(5) Centrele comunitare românești 

se finanțează din următoarele surse: 

a) bugetul MRP; 

b) donații, sponsorizări sau orice alte 

surse legal constituite. 

i) alte activități ce vizează românii de 

pretutindeni, având ca scop întărirea 

legăturilor cu aceştia şi păstrarea, 

dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor 

etnice, culturale, lingvistice şi 

religioase, în conformitate cu dreptul 

internaţional şi Legea nr. 299/2007 

privind sprijinul acordat românilor de 

pretutindeni, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

adaptate specificului zonei, precum şi 

cu respectarea legislaţiei statului ai 

cărui cetăţeni/rezidenţi sunt. Autori:  

Departamentul pentru Românii de 

Pretutindeni + Grup PSD 

 

 

(7) Centrele comunitare românești se 

finanțează din următoarele surse: 

a) bugetul alocat D.R.P; 

b) donații, sponsorizări sau orice alte surse 

legal constituite. 

 

 

Text completat în considerarea prevederilor 

Legii nr.299/2017, republicată. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca efect al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 52/2021 privind stabilirea unor 

măsuri la nivelul administrației publice centrale. 
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(6) Statul de funcții, încadrarea 

posturilor în structura organizatorică 

și regulamentul de organizre și 

funcționare se aprobă prin ordin al 

ministrului pentru românii de 

pretutindeni, cu respectarea 

prevederilor legale în vioare.” 

Autori:  Departamentul pentru Românii 

de Pretutindeni + Grup PSD 

 

 

(8) Statul de funcții, încadrarea posturilor în 

structura organizatorică și regulamentul de 

organizare și funcționare se aprobă prin 

ordin al conducerii instituției, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Autori:  Departamentul pentru Românii 

de Pretutindeni + Grup PSD 

 

 

 

 

9. Articolul 8 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

Articolul 8 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

D.R.P. stabilește normele metodologice 

de aplicare a prezentei legi în termen de 

90 de zile de la intrarea in vigoare a 

acesteia. 

Autori:  Departamentul pentru Românii 

de Pretutindeni + Grup PSD 

În considerarea stabilirii instituției 

responsabile cu elaborarea normelor 

metodologice.  

10.  După articolul 8 se introduce 

anexa cu următorul cuprins: 

După articolul 8 se introduce anexa cu 

următorul cuprins: 

 

Este necesară actualizarea legislației în 

cuprinsul notei conținute de cererea privind 

înregistrarea la misiunea diplomatică şi 
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Autori:  Departamentul pentru Românii 

de Pretutindeni + Grup PSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9 -Anexa face parte integrantă din 

prezenta lege 

 

solicitarea de înfiinţare a unui centru comunitar 

românesc, ca urmare a abrogării Legii nr. 

677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date și 

înlocuirea acesteia cu prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului nr. 

679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia 

datelor).  

11.  Art. II – Legea nr. 86/2016  privind 

instituirea centrelor comunitare 

românești în străinătate, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

Nemodificat - 
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Anexă 
 

CERERE* 
privind înregistrarea la misiunea diplomatică 

şi solicitarea de înfiinţare a unui Centru Comunitar ”Românii de Pretutindeni” 
 

 
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. ______, județ/sector ___________________, țara __________________, în prezent rezident în țara 
_______________________, localitatea ____________________,  
strada ______________________, nr. _______, având drept coordonate de contact nr. de  
telefon ____________________ / adresa de e-mail _____________________, solicit prin prezenta înscrierea la misiunea diplomatică din 
(țara) __________________________________. 
 Mă aflu în (țara) ____________________ în perioada _____________ - _____________ / pe durată nedeterminată. Ulterior părăsirii 
definitive a actualei țări de reședință la data specificată mai sus, solicit radierea prezentei înregistrări. 
 
II. De asemenea, doresc /nu doresc înscrierea pe lista persoanelor care solicită înfiinţarea unui Centru Comunitar Românesc în 
zona__________________________, conform Legii nr. 86 din 2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate, cu 
modificările și completările ulterioare.  
Anexez în copie documentul care certifică reşedinţa sau domiciliul în (ţara) ______________________. 
          

Data _________________        Semnătura, 

I, nr. 347 din 6 mai 2016, cu 

modificările și completările ulterioare 

aduse prin prezenta lege, va fi 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 
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_____________________ 

 
Depusă la _____________________________________________________________________  
                                                                                            (denumirea instituției) 

 
*persoanele care și-au înregistrat prezența pe teritoriul statului de reședință vor completa doar punctul II 

** Ministerul Afacerilor Externe prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest formular, prin mijloace automatizate și manuale, exclusiv în scopul solicitat și în conformitate cu prevederile punctul 

40 din Regulamentul 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor) 

Am luat la cunoștință și sunt de acord ca datele mele personale să fie înregistrate, stocate și/sau transmise autorităților competente, pentru a se putea lua o hotărâre în vederea acordării asistenței consulare în situații extreme. Declar 

pe propria răspundere că toate informațiile furnizate sunt corecte și complete. 
Datele personale prelucrate pot fi comunicate altor autorități/instituții publice abilitate de lege să solicite informații cu privire la datele personale colectate. 

Ca urmare a solicitării mele exprese, autoritățile consulare îndreptățite 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 legislației române în vigoare. 
De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 

şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), mă pot adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată.” 
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Anexa 2  

 

Amendamente respinse 

 
 

Nr. 

crt. 

Text Senat Amendamente respinse/Autor Motivație 

1.  Articolul 2 se modifică și 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 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 

o treime dintr-un minim de 5.000 de 

Alineatul (2) al art. 2 se modifică și va 

avea următorul cuprins:  

(2)  Înființarea fiecărui centru comunitar 

românesc se face în acord cu 

disponibilitatea bugetară anuală a 

Secretariatului General al Guvernului, 

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 

Secretariatului General al Guvernului, 

denumit în continuare S.G.G., semnată de 

cel puțin 1650 de persoane dintr-un minim 

de 5.000 de cetățeni români înregistrați la 

misiunile diplomatice și, după caz, la oficiile 
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cetățeni români înregistrați la misiunile 

diplomatice și, după caz, la oficiile 

consulare ale României din statul 

respectiv. 

 

consulare ale României din statul respectiv. 

Modelul de cerere pe care trebuie să îl 

completeze persoanele interesate este 

prevăzut în anexa care face parte integrantă 

din prezenta lege. 

b) la inițiativa S.G.G., funcție de necesitatea 

rezultată din implementarea politicilor de 

guvernare, în acord cu strategia S.G.G. 

pentru românii de pretutindeni și în 

conformitate cu prevederile art. 3, alin. 

(1) din prezenta lege.  

Autor: deputat PSD Andi Cristea 

 

2.  Art. 2 (2) Înființarea 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 puțin 

o treime dintr-un minim de 5.000 de 

Alineatul (2) al art. 2 se modifică și va 

avea următorul cuprins:  

(2) Înființarea fiecărui centru comunitar 

românesc se face în acord cu 

disponibilitatea bugetară anuală a 

Departamentului pentru românii de 

pretutindeni, denumit în continuare D.R.P., 

după cum urmează: 

 

Observatie: o parte din amendamentul 

propus la litera a) a alineatului 2 al art. 2, 

este adoptat și anume: ” Solicitările se 

transmit prin intermediul secțiunii site-

ului internet al D.R.P. prevăzute pentru 

aceste solicitări.” 
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cetățeni români înregistrați la misiunile 

diplomatice și, după caz, la oficiile 

consulare ale României din statul 

respectiv. 

a) la cererea comunității, ca urmare a 

solicitării adresate electronic D.R.P. de cel 

puțin 1.650 de persoane dintr-un minim de 

5.000 de cetățeni români înregistrați la 

misiunile diplomatice și, după caz, la oficiile 

consulare ale României din statul respectiv. 

Solicitările se transmit prin intermediul 

secțiunii site-ului internet al D.R.P. 

prevăzute pentru aceste solicitări. 

 

b) la inițiativa D.R.P, funcție de necesitatea 

rezultată din implementarea politicilor de 

guvernare și în acord cu strategia D.R.P. 

pentru românii de pretutindeni. 

Autor: Simina-Geanina-Daniela Tulbure - 

deputată neafiliată 

 

 

3.   (2)  Înființarea fiecărui centru comunitar 

românesc se face în acord cu 

disponibilitatea bugetară anuală a 
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Departamentului 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 

Departamentului pentru Românii de 

Pretutindeni, denumit în continuare D.R.P., 

semnată de cel puțin 1650 de persoane 

dintr-un minim de 5.000 de cetățeni români 

înregistrați la misiunile diplomatice și, după 

caz, la oficiile consulare ale României din 

statul respectiv. Modelul de cerere pe care 

trebuie să îl completeze persoanele 

interesate este prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta lege. 

 

Autor: deputat USR Dan Ilie Barna 

 

4.  Art 2.-(3) Modelul solicitării este 

prevăzut în anexă, care face parte 

integrantă din prezenta lege. 

Alineatul (3) al art. 2 se modifică și va 

avea următorul cuprins:  

- 
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 (3) Solicitările care îndeplinesc condițiile 

alin. (2), lit. a), vor fi preluate și implementate 

de S.G.G. în ordinea înregistrării lor. 

Autor: deputat PSD Andi Cristea 

 

5.   Alineatul (3) al art. 2 se modifică și va 

avea următorul cuprins:  

 

(3) Solicitările care îndeplinesc condițiile 

alin. 2, lit. a, vor fi preluate și implementate 

de D.R.P.  în ordinea înregistrării lor. 

Autor: Simina-Geanina-Daniela Tulbure - 

deputată neafiliată 

 

6.  Articolul 3 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 3 – (1) MRP, cu sprijinul 

Ministerului Afacerilor Externe, 

denumit în continuare MAE, înființează 

centrele comunitare românești, pe 

baza acordurilor internaționale 

încheiate în acest sens cu statul de 

reședință. MRP și MAE propun zonele 

Art. 3 – (1) S.G.G.,cu sprijinul Ministerului 

Afacerilor Externe, denumit în continuare 

MAE, înființează centrele comunitare 

românești, pe baza acordurilor 

internaționale încheiate în acest sens cu 

statul de reședință. S.G.G. și M.A.E. propun 

zonele și numărul de centre comunitare care 

pot fi înființate într-un stat terț în funcție de 

următorii factori: 
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și numărul de centre comunitare care 

pot fi înființate într-un stat terț în funcție 

de următorii factori: 

a)distanța mare față de misiuni 

diplomatice, oficii consulare ori 

institute culturale românești, care 

îngreunează accesul la o prezență 

instituțională românească; 

b)numărul de cetățeni români din 

regiunea în care va funcționa centrul 

comunitar românesc. 

Autor: deputat PSD Andi Cristea 

7.  Art. 3. (1) „Art. 3 - (1) D.R.P., cu sprijinul Ministerului 

Afacerilor Externe, denumit în continuare 

MAE, înființează centrele comunitare 

românești, pe baza acordurilor 

internaționale încheiate în acest sens cu 

statul de reședință. D.R.P. cu avizul MAE, 

propune înființarea centrelor comunitare, 

pe baza solicitărilor primite conform art.2 

alin.(2) lit. a) sau din proprie inițiativă 

conform art.2 alin. (2) lit.b), zonele și 

numărul de 
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centre comunitare care pot fi înființate 

într-un stat terț, în funcție de următorii 

factori: 

 

b) numărul de români din regiunea în care 

va funcționa centrul comunitar românesc. 

 

Autor: Simina-Geanina-Daniela Tulbure - 

deputată neafiliată 

8.  Art. 3.-(2) Înființarea și desființarea 

centrelor comunitare românești din 

străinătate, regimul de finanțare, 

structura organizatorică și numărul de 

posturi se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea MRP și 

MAE 

Art. 3. -(2) Înființarea și desființarea 

centrelor comunitare românești din 

străinătate, regimul de finanțare, structura 

organizatorică și numărul de posturi se 

aprobă prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea S.G.G. și MAE. 

Autor: deputat PSD Andi Cristea 

 

9.  Art. 3. –(3)  Centrele comunitare 

românești din străinătate își 

desfășoară activitatea în colaborare 

cu missiunile diplomatice și, după 

caz, cu oficiile consulare din țările 

respective. 

Art. 3. –(3) Pentru îndeplinirea obligațiilor 

prevăzute în prezenta lege, centrele 

comunitare românești din străinătate 

colaborează cu misiunea diplomatică, cu 

oficiile consulare ale României din statul 

gazdă, cu institutele culturale românești, 
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cu organizații guvernamentale sau 

neguvernamentale din țară și din 

străinătate, cu ministerele și autoritățile 

din țară și din străinătate cu atribuții în 

domenii relevante pentru activitatea 

centrelor. 

Autor: Simina-Geanina-Daniela Tulbure - 

deputată neafiliată 

10.  Articolul 4 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Art. 4 – (1) Statul român, prin MRP, 

pune la dispoziția fiecărui centru 

comunitar românesc un sediu în care 

să își desfășoare activitatea. 

 

(2) În susținerea activității centrelor 

comunitare românești din străinătate, 

MRP propune cuprinderea în bugetul 

de stat a fondurilor necesare pentru 

funcționarea centrelor comunitare 

românești și pentru derularea 

programelor și proiectelor pentru 

Articolul 4 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Art. 4 – (1) Statul român, prin S.G.G, pune 

la dispoziția fiecărui centru comunitar 

românesc un sediu în care să își desfășoare 

activitatea. 

 

(2) În susținerea activității centrelor 

comunitare românești din străinătate, S.G.G 

propune cuprinderea în bugetul de stat a 

fondurilor necesare pentru funcționarea 

centrelor comunitare românești și pentru 

derularea programelor și proiectelor pentru 

fiecare centru comunitar românesc în parte.” 
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fiecare centru comunitar românesc în 

parte.” 

Autor: deputat PSD Andi Cristea 

11.  Articolul 4 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Art. 4 – (1) Statul român, prin MRP, 

pune la dispoziția fiecărui centru 

comunitar românesc un sediu în care 

să își desfășoare activitatea. 

Art. 4 - (1) Statul român, prin D.R.P., pune 

la dispoziția fiecărui centru comunitar 

românesc un sediu în care să își desfășoare 

activitatea. 

Autor: Simina-Geanina-Daniela Tulbure - 

deputată neafiliată 

 

12.  - Art 4 se completează cu un alineat nou, 

11 care va avea următorul cuprins: 

Art. 4 -(11) În măsura posibilului, sediul 

centrului comunitar românesc va 

dispune și de o cameră echipată 

corespunzător pentru a putea găzdui 

temporar, la solicitarea misiunii 

diplomatice sau oficiului consular al 

României din țara respectivă,  persoane 

aflate în situații vulnerabile. 

Autor: Simina-Geanina-Daniela Tulbure - 

deputată neafiliată 

 

13.  Art. 4-(2) În susținerea activității 

centrelor comunitare românești din 

Art. 4-(2) În susținerea activității centrelor 

comunitare românești din străinătate, D.R.P. 
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străinătate, MRP propune cuprinderea 

în bugetul de stat a fondurilor necesare 

pentru funcționarea centrelor 

comunitare românești și pentru 

derularea programelor și proiectelor 

pentru fiecare centru comunitar 

românesc în parte.” 

propune cuprinderea în bugetul de stat a 

fondurilor necesare pentru funcționarea 

centrelor comunitare românești și pentru 

derularea programelor și proiectelor pentru 

fiecare centru comunitar românesc în parte, 

în funcție de proiectele pe care le are în 

vedere, de numărul de membri ai 

centrului comunitar și a comunității pe 

care acesta o acoperă.”  

 

Autor: Simina-Geanina-Daniela Tulbure - 

deputată neafiliată 

14.  Articolul 6 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 6 – (1) Centrele comunitare 

românești din străinătate sunt conduse 

de câte un director, numit și eliberat din 

funcție de către ministrul pentru 

românii de pretutindeni, din cadrul 

personalului MRP, cu avizul MAE. Pe 

durata exercitării manadatului, 

directorul centrului comunitar 

Articolul 6 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Art. 6 – (1) Centrele comunitare românești 

din străinătate sunt conduse de câte un 

director, numit și eliberat din funcție de către 

secretarul general al Guvernului, din 

cadrul personalului Departamentului 

pentru Românii de Pretutindeni, cu avizul 

MAE. Pe durata exercitării manadatului, 

directorul centrului comunitar românesc din 
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românesc din străinătate este salariat 

la nivelul funcției de ministru consilier, 

conform legislației referitoare la plata 

personalului trimis în misiune 

permanentă în străinătate. 

 

străinătate este salariat la nivelul funcției de 

ministru consilier, conform legislației 

referitoare la plata personalului trimis în 

misiune permanentă în străinătate. 

Autor: deputat PSD Andi Cristea 

15.   La art.6, alin.(1) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

(1) Centrele comunitare românești din 

străinătate sunt conduse de câte un 

director, numit și eliberat din funcție de 

către ministrul afacerilor externe, dintre 

semnatarii prevăzuți la art.2 alin.(2), cu 

reședința sau domiciliul de cel puțin 5 ani 

în statul respectiv. Pe durata exercitării 

mandatului, directorul centrului comunitar 

românesc din străinătate este salariat la 

nivelul funcției de ministru consilier, conform 

legislației referitoare la plata personalului 

trimis în misiune permanentă în străinătate. 

Autor: Valentin FĂGĂRĂȘIAN – deputat 

PNL 
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16.   1) Centrele comunitare românești din 

străinătate sunt conduse de câte un 

director,ales de românii din străinătate 

din rândul membrilor comunității 

respective printr-un proces organizat de 

D.R.P. Detaliile privind procedura de 

alegere vor fi stabilite de către D.R.P. în 

urma consultării membrilor comunității.  

Pe durata exercitării mandatului, directorul 

centrului comunitar românesc din străinătate 

este salariat la nivelul funcției de ministru 

consilier, conform legislației referitoare la 

plata personalului trimis în misiune 

permanentă în străinătate. 

 

Autor: deputat USR Dan Ilie Barna 

 

 

17.   „Art. 6 -  (1) Centrele comunitare românești 

din străinătate sunt conduse de câte un 

director, angajat prin concurs organizat de 
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D.R.P. și MAE. Pe durata exercitării 

mandatului, directorul centrului comunitar 

românesc din străinătate este salariat la 

nivelul funcției de ministru consilier, 

conform Anexei nr. 4 din 28 iunie 2017 

din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 

privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Autor: Simina-Geanina-Daniela Tulbure - 

deputată neafiliată 

18.  Art.6.-(2) Centrele comunitare 

românești pot contracta pe plan local, 

cu respectarea legislației statului de 

reședință, personal din rândul 

membrilor comunității românești din 

statul respectiv. 

 

Art. 6. -(2)  Centrele comunitare românești 

pot contracta pe plan local, cu respectarea 

legislației statului de reședință și a 

dispozițiilor Acordului în baza căruia 

funcționează, personal din rândul 

membrilor comunității românești din statul 

respectiv, printr-o procedură aprobată 

prin ordin comun al secretarului general 

al Guvernului și al ministrului afacerilor 

externe. 

Autor: deputat PSD Andi Cristea 
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  Art. 6.-(2)   D.R.P. poate contracta, pentru 

Centrele comunitare românești, cu 

respectarea legislației statului de 

reședință și a dispozițiilor Acordului în 

baza căruia funcționează, personal din 

rândul membrilor comunității românești 

din statul respectiv. 

Autor: Simina-Geanina-Daniela Tulbure - 

deputată neafiliată 

Este cuprins deja 

19.  Art.6. -(3) Pe perioada misiunii 

permanente în cadrul centrelor 

comunitare românești, personalul 

MRP beneficiază de toate drepturile și 

se supune obligațiilor prevăzute de 

legislația referitoare la plata 

personalului trims în misiune 

permanentă în străinătate. 

Art. 6.-(3) Pe perioada misiunii permanente 

în cadrul centrelor comunitare românești, 

personalul S.G.G. beneficiază de toate 

drepturile și se supune obligațiilor prevăzute 

de legislația referitoare la plata personalului 

trimsi în misiune permanentă în străinătate. 

Autor: deputat PSD Andi Cristea 

 

20.  - După alineatul  (3) al art. 6, sunt propuse 

3 alineate noi, cu următorul conținut: 

 

Art. 6.-(4) În cadrul centrelor comunitare 

românești din străinătate, poate desfășura 
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activități de voluntariat pe baza 

consimţământului liber exprimat, orice 

persoană a cărei instruire sau a cărei abilități 

corespund activităților centrului. 

 

(5) În vederea desfăşurării activităţilor de 

voluntariat prevăzute la alin. (3), se încheie, 

în condiţiile legislației statului de reședință, 

un contract de voluntariat între voluntar şi 

centrul comunitar românesc din străinătate. 

 

(6) Activitatea voluntarilor prevăzuţi la alin. 

(4) este coordonată şi monitorizată de un 

îndrumător din cadrul centrului comunitar 

românesc din străinătate, beneficiar al 

activităţii de voluntariat. 

Autor: Simina-Geanina-Daniela Tulbure - 

deputată neafiliată 

21.  Art. 6.-(4) Centrele comunitare 

românești beneficiază de sprijin 

financiar sau material pentru: 

Alineatul (4) al art. 6, se completează cu 

două litere noi, g) și h): 

 

... 
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a) desfășurarea acțiunilor, proiectelor 

și programelor care se subscriu 

scopului de înființare; 

b) achiziționarea și distribuirea de 

manuale, cărți de specialitate, cărți de 

lectură sau alte publicații în limba 

română; 

c) desfășurarea unor cursuri de limba 

română; 

d) organizarea unor evenimente care 

au ca scop celebrarea principalelor 

evenimente naționale sau religioase; 

e) organizarea unor ateliere cu 

caracter artistic, religios sau sportiv; 

f) organizarea unor evenimente de 

informare privind drepturile și 

responsabilitățile cetățenilor români în 

statul-gazdă.  

 

 

g) realizarea unor consultări cu românii 

stabiliți în circumscripțiile centrelor 

comunitare asupra problemelor 

întâmpinate de către aceștia, precum și 

asupra politicilor guvernamentale în 

relație cu românii de pretutindeni; 

h) acordarea de servicii de suport 

românilor care își planifică repatrierea. 

Autor: Simina-Geanina-Daniela Tulbure - 

deputată neafiliată 
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22.  Art. 6.-(5) Centrele comunitare 

românești se finanțează din 

următoarele surse: 

a) bugetul MRP; 

b) donații, sponsorizări sau orice alte 

surse legal constituite. 

Art. 6.-(5) - Centrele comunitare românești 

se finanțează din următoarele surse: 

a) bugetul S.G.G.; 

b) donații, sponsorizări sau orice alte surse 

legal constituite. 

Autor: deputat PSD Andi Cristea 

 

23.   Art. 6.-(5)- Centrele comunitare româneşti 

se finanţează din următoarele surse:  

a) bugetul alocat D.R.P.;  

b) donaţii, sponsorizări sau orice alte surse 

legal constituite din țară sau din 

străinătate; 

c) fonduri externe nerambursabile, în 

limita sumelor alocate și în conformitate 

cu prevederile și regulile de eligibilitate 

aplicabile. 

Autor: Simina-Geanina-Daniela Tulbure - 

deputată neafiliată 

Nu este posibil ca fondurile europene  

atrase să fie cheltuite in alt stat. 

24.  Art. 6.-(6) Statul de funcții, încadrarea 

posturilor în structura organizatorică și 

regulamentul de organizre și 

funcționare se aprobă prin ordin al 

Art. 6. - (6) Statul de funcții, încadrarea 

posturilor în structura organizatorică și 

regulamentul de organizre și funcționare se 

aprobă prin ordin al secretarului general al 
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ministrului pentru românii de 

pretutindeni, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare.” 

 

Guvernului, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare. 

Autor: deputat PSD Andi Cristea 

25.  După articolul 8 se introduce anexa cu 

următorul cuprins: 

 

După articolul 8 se introduce anexa cu 

următorul cuprins: 

 

Autor: deputat PSD Andi Cristea 

 

 

26.  După articolul 8 se introduce anexa cu 

următorul cuprins: 

Se elimină 

 

Autor: Simina-Geanina-Daniela Tulbure - 

deputată neafiliată 

 

    



44 
 

 
 
 

Anexa propusă de deputat Andi Cristea 

“Anexa 

CERERE privind înregistrarea la misiunea diplomatică şi solicitarea de înfiinţare a unui centru comunitar 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 ________________________ , solicitprin 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 (denumirea 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 Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 
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protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).  

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 hot ărâre 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  Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor), mă pot adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

sau/ şi instanţelor de judecată.” 


