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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

 

 

 

AVIZ 

asupra Propunerii legislative privind instituirea Centrelor 

Comunitare Româneşti în străinătate 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu Propunerea 

legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în 

străinătate, transmisă cu adresa nr. Plx 301 din 23 martie 2015 şi 

înregistrată cu nr. 4C- 10/56 din 24 martie 2015. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 18 martie 2015. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 21 

aprilie 2015. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă privind 

instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate supusă avizării 

precum şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului 

Legislativ transmis cu nr. 1379 din 17 decembrie 2014. 
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În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă a hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor 

prezenţi, avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu amendamentul 

cuprins în anexă. 

 

     

      PREŞEDINTE,               SECRETAR,  

       

        Gigel – Sorinel ŞTIRBU                  Florin-Costin PÂSLARU      
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Amendament admis 
la Propunerea legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate 

 
Nr. 
Crt. 

Text Propunere legislativă privind 
instituirea Centrelor Comunitare 
Româneşti în străinătate 

Text propus de comisie 
(Autorul amendamentului) 

Motivaţie 

1. Art. 7. - (1) Centrul Comunitar Românesc  
este coordonat de către reprezentanţi ai 
comuităţii de români din statul în care îşi 
are sediul, astfel: 

a) 1 reprezentant în calitate de 
preşedinte; 

b) 3 reprezentanţi în calitate de 
vicepreşedinţi; 

c) 1 reprezentant în calitate de secretar 
general. 

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

1. Articolul 7 se elimină. 
(Amendament al Comisiei pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în 
masă  la propunerea domnului deputat 
MÁRTON Árpad Fráncisc) 

În urma analizării textului 
membrii Comisiei au considerat 
faptul că nu se justifică să se 
stabilească prin lege un sistem de 
conducere, constituirea unui 
organism de coordonare urmând 
a fi lăsată  în seama respectivelor 
comunităţi. 

    

                                                            PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,  

                                     Gigel – Sorinel ŞTIRBU                        Florin-Costin PÂSLARU      
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