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Către,
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra Propunerii legislative privind
instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate, trimis Comisiei pentru
comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi Comisiei pentru politică externă
pentru examinare în fond, cu adresa Plx 301/2015 din data de 23 martie 2015.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Mircea Lubanovici

PREŞEDINTE,
László Borbely
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RAPORT
asupra propunerii legislative 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 comunitățile de
români din afara granițelor țării şi Comisia pentru politică externă, au fost sesizate,
spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind instituirea Centrelor
Comunitare Româneşti în străinătate.
Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României,
republicat Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 18 martie 2015.
La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere:
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-

avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri
nr. 1378/17.12.2014;
avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport,
nr.4c-9/94 din 22.04.2015;
avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, nr.4c-11/493 din
24.03.2015;
avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, nr.4c-2/340 din
30.04.2015;
avizul favorabil cu amendament al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă nr.4c-10/56 din 24.03.2015;
punctul de vedere negativ al Guvernului, transmis prin adresa 4084/DRP din
18.05.2015.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului
legal pentru înfiinţarea unor Centre Comunitare Româneşti în străinătate, în scopul
promovării culturii, istoriei, tradiţiilor româneşti, precum şi în scopul păstrării identităţii
lingvistice şi întăririi coeziuni în comunităţile de români din afara graniţelor ţării.
La dezbaterile din data de 16 februarie 2016, şi-au înregistrat prezenţa
16 deputaţi din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru comunităţile de
români din afara graniţelor, respectiv 21 deputaţi din numărul total de 22 de membri
ai Comisiei pentru politică externă.
În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații
comisiilor prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi (2 împotrivă şi
1 abţinere), să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative
privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate, cu
amendamentele admise prezentate în Anexă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Mircea Lubanovici

PREŞEDINTE,
László Borbely

SECRETAR,
Mihai Deaconu

SECRETAR,
Dan Laurenţiu Tocuţ

Întocmit,
Alesandru Mona-Valentina
expert parlamentar
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Anexă

Amendamente admise
Nr
crt

Text iniţiativă

Amendamente

Motivaţie

Lege privind instituirea
Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate

1

Lege privind instituirea
Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate

2

CAP I. Dispoziţii generale

3.

Art.1.- Statul român are obligaţia de a lua
măsuri menite să asigure promovarea culturii,
valorii şi limbii române în srăinătate şi de a
asigura coeziunea în cadrul comunităţilor de
români din afara graniţelor ţării.

Art.1.-Statul român are obligaţia de a lua Pentru
respectarea
măsuri
menite
să
asigure
o
bună normelor de tehnică
reprezentativitate a românilor din afara legislativă
graniţelor ţării la nivel de comunitate şi de a
asigura coeziunea în cadrul acestora.

Art.2. - (1) În sensul articolul 1, statul român
va asigura înfiinţarea unor Centre Comunitare
Româneşti în fiecare stat în care sunt
înregistraţi la misiunile diplomatice ale
României cel puţin 5.000 de cetăţeni români.

Art.2.-(1) În vederea îndeplinirii obligaţiei
prevăzute la art. 1, statul român asigură
înfiinţarea unor Centre Comunitare Româneşti
în fiecare stat în care sunt înregistraţi la
misiunile diplomatice ale României cel puţin
5.000 de cetăţeni români.

4.

se elimină

(2) - Înfiintarea Centrului Comunitar Românesc
se face în baza unei solicitări către Ministerul
Afacerilor Externe şi către Departamentul
Politici pentru Relaţia cu Românii de
Pretutindeni, semnată de cel puţin o treime din
membrii comunităţii
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Pentru
respectarea
indicaţiilor prevăzute la
pct.
8
din
Avizul
Consiliului Legislativ.

Nr
crt

Text iniţiativă

Amendamente

Centrelor
Comunitare
(3) - Calitatea de membru al unui Centru (2)-Înfiinţarea
Comunitar Românesc se dobândeşte prin Româneşti se face în baza unei solicitări
cerere, cu condiţia înregistrării la misiunile adresate Departamentului Politici pentru
diplomatice ale României
Relaţia cu Românii de pretutindeni din
cadrul Ministerului Afacerilor Externe,
semnată de cel puţin o treime din cetăţenii
români înregistraţi la misiunile diplomatice
ale României din statul respectiv.
(3)-Calitatea de membru al unui Centru
Comunitar Românesc se dobândeşte prin
cerere
adresată
conducerii
Centrului
Comunitar
Românesc,
cu
condiţia
înregistrării
prealabile
la
misiunile
diplomatice ale României din statul
respectiv.
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Motivaţie
Pentru
respectarea
indicaţiilor prevăzute la
pct.
9
din
Avizul
Consiliului Legislativ.

Pentru
respectarea
indicaţiilor prevăzute la
pct. 10 din Avizul
Consiliului Legislativ.

Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe şi
Departamentul Politici pentru Relaţia cu
Românii
de
Pretudindeni
deţin
responsabilitatea
înfiinţării
Centrelor
Comunitare Româneşti.

Art.3.-Ministerul Afacerilor Externe, prin
Departamentul Politici pentru Relaţia cu
Românii de Pretutindeni, este responsabil
pentru înfiinţarea Centrelor Comunitare
Româneşti.

Pentru
respectarea
indicaţiilor prevăzute la
pct. 11 din Avizul
Consiliului Legislativ.

Art.4. - În sensul articolului 3, statul român
pune la dispoziţia fiecărui Centru Comunitar
Românesc un sediu în care să îşi desfăşoare
activitatea.

Art.4.-Statul român, prin Departamentul
Politici pentru Relaţia cu Românii de
Pretutindeni
din
cadrul
Ministerului
Afacerilor Externe, pune la dispoziţia
fiecărui Centru Comunitar Românesc un
sediu în care să îşi desfăşoare activitatea.

Pentru
respectarea
indicaţiilor prevăzute la
pct. 12 din Avizul
Consiliului Legislativ.

4

Nr
crt

7

8

Text iniţiativă

Amendamente

Capitolul II. Centrele Comunitare Româneşti se elimină
Art.5.-Centrul Comunitar Românesc are drept
scop organizarea de acţiuni comunitare,
desfăşurarea de proiecte şi programe cu
caracter cultural, educativ, artistic în scopul
promovării realităţilor istorice, a tradiţiilor,
obiceiurilor, valorilor naţionale şi a identităţii
lingvistice, precum şi pentru păstrarea
coeziunii grupurilor româneşti din Diaspora.

Art.5.-(1) Centrele Comunitare Româneşti
respectarea
nu au personalitate juridică şi funcţionează Pentru
în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
indicaţiilor prezente la
pct. 2, prevăzute 13 din
(2)-Centrele Comunitare Româneşti au Avizul
Consiliului
drept
scop
asigurarea
coeziunii Legislativ.
comunităţilor de români din afara graniţelor
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.

Art.6.-(1) Centrul Comunitar Românesc Art.6.-(1)
Structura
organizatorică,
beneficiază de următoarele drepturi:
regulamentul de organizare şi funcţionare,
numărul de posturi, rolul şi atribuţiile,
a) Sprijin financiar pentru acoperirea precum şi categoriile de personal ale
cheltuielilor necesare închirierii Centrelor Comunitare Româneşti se aprobă
sediului;
prin Ordin al Ministerului de Externe, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
b) Sprijin financiar pentru desfăşurarea
acţiunilor, proiectelor şi programelor
iniţiate.
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Motivaţie

c) Sprijin financiar pentru acoperirea
costurilor cu personalul auxiliar
aferent asigurării mentenanţei şi
desfăşurării
activităţii
Centrului
Comunitar Românesc

5

Pentru
respectarea
indicaţiilor prevăzute la
pct. 16, 17 şi 18 din
Avizul
Consiliului
Legislativ

(2)-Se acordă sprijin financiar sau material (2)-Centrele
Comunitare
Româneşti
pentru:
beneficiază de sprijin financiar sau material
pentru:
a) achiziţionare de manuale, cărţi de
specialitate, cărţi de lectură sau alte
publicaţii în limba română;

a) desfăşurarea acţiunilor, proiectelor şi
programelor iniţiate;

b) instituirea unor cursuri educaţionale în
limba română;

b) achiziţionarea de manuale, cărţi de
specialitate, cărţi de lectură sau alte
publicaţii în limba română;

c) organizarea unor evenimente care au ca
scop
celebrarea
principalelor
evenimente nationale sau religioase;

c) desfăşurarea
unor
cursuri
educaţionale în limba română;

d) organizarea unor ateliere cu caracter
artistic, religios sau sportiv;

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

(3)-Sprijinul financiar se acordă în baza unui (3)-Ministrul delegat pentru românii de
program de acţiuni şi a unui buget anual, care pretutindeni stabileşte la începutul fiecărui
este aprobat la începutul fiecărui an bugetar.
an bugetar cuantumul sprijinului financiar
şi suma ce se alocă lunar fiecărui Centru
Comunitar
Românesc
pentru
fiecare
categorie de cheltuieli.
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(4)-În sensul alin.(3) Ministerul Afacerilor (4)-Centrele Comunitare Româneşti se
Externe şi Departamentul Politici pentru Relaţia finanţează din următoarele surse:
cu Românii de Pretutindeni stabilesc suma ce
se alocă lunar fiecărui Centru Comunitar
a) bugetul
Ministerului
Afacerilor
Românesc pentru fiecare categorie de
Externe;
cheltuieli.
b) donaţii, sponsorizări sau orice alte
surse legal constituite;
Art.7
(1)-Centrul
Comunitar
Românesc
este
coordonat de către reprezentanţi ai comunităţii
de români din statul în care îşi are sediul,
astfel:
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a) un
reprezentant
preşedinte;

în

calitate

de

b) 3
reprezentanţi
vicepreşedinţi;

în

calitate

de

c) un reprezentant în calitate de secretar
general

se elimină

(2)-Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul
general sunt aleşi în mod direct pe o perioadă
de doi ani, de către membrii comunităţii de
români, înscrişi în registrul Centrului Comunitar
Românesc.
alin.(3)
Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt aleşi în
regim neretribuit.

7

11

12

13

Capitolul III. Dispoziţii finale

se elimină

Art.8 -Prezenta lege intră în vigoare în termen Art.7-Prezenta lege intră în vigoare la 30 de Conform indicaţiilor de
de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al la pct. 24 din Avizul
Consiliului Legislativ.
României, Partea I.
Oficial al României, Partea I.

Art.9-Guvernul României stabileşte normele
metodologice de aplicare a prezentei legi în
termen de 30 de zile de la publicarea în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.8-Guvernul României stabileşte normele Conform indicaţiilor de
metodologice de aplicare a prezentei legi în la pct. 24 din Avizul
termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare Consiliului Legislativ.
a prezentei legi.
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