
 
Parlamentul Romqniei 

Camera Deputa]ilor 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  Bucureşti,  19 iunie 2012 
        Nr. PLx. 251 
 
 
 
 

AVIZ  
 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural 
 
 

Cu numărul PLx.251 din 18 iunie 2012, Biroul Permanent al Camerei 

Deputaţilor a transmis Comisiei pentru politică externă, spre dezbatere şi avizare, 

în procedură de urgenţă,  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural. 
În şedinţa din 19 iunie 2012, Comisia pentru politică externă a hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege şi transmiterea 

acestuia plenului Camerei, cu amendamentele din anexă. 

 

 
 

 
 
 
                  Preşedinte,          Secretar, 
 
 
               Borbély László    Ştefan Buciuta 
 

 

 

 
Intocmit: Elena Pop, expert parlamentar 

Adu
Original



             ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.27/2012 privind unele măsuri

în domeniul cultural 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. ART.I. – Institutul Cultural Român, instituţie 
publică de interes naţional, cu personalitate 
juridică, sub autoritatea Preşedintelui României, 
se reorganizează ca autoritate administrativ 
autonomă, cu personalitate juridică, sub control 
parlamentar. 

Nemodificat  

2. ART.II. – Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural 
Român, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.529 din 23 iulie 2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

1. La articolul 1, alineatul 1 va avea 
următorul cuprins: 

„(1) Institutul Cultural Român, denumit în 
continuare Institutul, este organizat şi 
funcţionează ca autoritate administrativ 
autonomă, cu personalitate juridică, sub 
control parlamentar.” 

 
2. La articolul 6, alineatul 2 va avea 

următorul cuprins: 
„(2) Consiliul de conducere este condus de 
preşedintele Institutului şi are următoarea 
componenţă: 
- preşedintele Institutului; 
- un membru desemnat de Preşedintele 

României; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- un membru desemnat de primul-ministru; 
- un secretar de stat desemnat de ministrul 

afacerilor externe, prin ordin; 
- un secretar de stat desemnat de ministrul 

culturii şi patrimoniul naţional, prin ordin; 
- un secretar de stat desemnat de ministrul 

educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului, prin ordin; 

- preşedintele Academiei Române sau un 
vicepreşedinte desemnat de acesta; 

- 14 membri numiţi de plenul Senatului, cu 
votul majorităţii senatorilor prezenţi, dintre 
care 7 membri la propunerea asociaţiilor 
şi uniunilor de creatori şi 7 membri la 
propunerea Biroului Permanent al 
Senatului.” 

 
 
 
 
 
3. La articolul 6, alineatul 4 se abrogă. 
 
4. La articolul 8, alineatul 3 va avea 

următorul cuprins: 
„(3) Convocarea şedinţelor extraordinare ale 
Consiliului de conducere se poate face la 
cererea Biroului Permanent al Senatului 
României, a preşedintelui Institutului sau a 
unei pătrimi din numărul total al membrilor. 
Convocarea se face nominal, prin orice 
mijloc de comunicare, precizându-se ordinea 
de zi, data, ora şi locul desfăşurării.” 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 14 membri numiţi de Parlament, în şedinţă 
comună, cu votul majorităţii senatorilor şi 
deputaţilor prezenţi, dintre care 7 membri la 
propunerea asociaţiilor şi uniunilor de creatori şi 
7 membri la propunerea Birourilor Permanente 
ale celor două Camere ale Parlamentului.” 
Autor: dl deputat Ovidiu Ganţ şi Comisia pentru 
politică externă  
 
 
 
Nemodificat  
 

4. La articolul 8, alineatul 3 va avea 
următorul cuprins: 
„(3) Convocarea şedinţelor extraordinare ale 
Consiliului de conducere se poate face la 
cererea Birourilor Permanente ale celor 
două Camere ale Parlamentului, a 
preşedintelui Institutului sau a unei pătrimi 
din numărul total al membrilor. Convocarea 
se face nominal, prin orice mijloc de 
comunicare, precizându-se ordinea de zi, 
data, ora şi locul desfăşurării.” 

Autor: Comisia pentru politică externă  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutul trebuie să 
reprezinte, promoveze 
şi protejeze cultura 
tuturor cetăţenilor 
români, Senatul 
neavând reprezentarea 
minorităţilor naţionale.  



5. La articolul 12, alineatul 1 va avea 
următorul cuprins: 

„(1) Conducerea operativă a Institutului este 
asigurată de un preşedinte, cu rang de 
secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi, 
cu rang de subsecretari de stat, numiţi şi 
revocaţi din funcţie de plenul Senatului, cu 
votul majorităţii senatorilor prezenţi, la 
propunerea Biroului Permanent al 
Senatului. Mandatul vicepreşedinţilor este 
de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reînnoit. 
Funcţia de vicepreşedinte al Institutului este 
incompatibilă cu calitatea de membru al unui 
partid politic.” 
 
 

 
 

6. Articolul 14 va avea următorul cuprins: 
„Art.14. – Numărul maxim de posturi pentru 
Institut este de 184, exclusiv demnitarii.” 

5. La articolul 12, alineatul 1 va avea 
următorul cuprins: 

„(1) Conducerea operativă a Institutului este 
asigurată de un preşedinte, cu rang de 
secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi, 
cu rang de subsecretari de stat, numiţi şi 
revocaţi din funcţie de plenul Parlamentului, 
cu votul majorităţii senatorilor şi 
deputaţilor prezenţi, la propunerea 
Birourilor Permanente ale celor două 
Camere. Mandatul vicepreşedinţilor este de 
4 ani, cu posibilitatea de a fi reînnoit. Funcţia 
de vicepreşedinte al Institutului este 
incompatibilă cu calitatea de membru al unui 
partid politic.” 

Autor: Comisia pentru politică externă  
 
 
Nemodificat 

3.  După articolul 21 al Legii 356/2003 se 
introduce un articol nou, art.22, cu următorul 
cuprins: 
 

Institutul prezintă anual plenului celor 
două Camere ale Parlamentului un raport 
de activitate şi un raport de execuţie 
bugetară.” 

        Autor: dl deputat Ovidiu Ganţ şi Comisia 
pentru politică externă  
 

 

 

Ultimul raport al Curţii 
de Conturi prezintă 
numeroase nereguli 
financiare şi legate de 
funcţionarea 
Institutului. 
 

4. ART.III. – In termen de 15 zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
plenul Senatului va numi conducerea operativă 
a Institutului, precum şi membrii Consiliului de 
conducere a căror desemnare este de 

ART.III. – In termen de 15 zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
plenul celor două Camere ale Parlamentului 
va numi conducerea operativă a Institutului, 
precum şi membrii Consiliului de conducere a 

 



competenţa sa, conform dispoziţiilor art.6, alin. 
(2) din Legea nr.356/2003, cu modificările aduse 
de prezenta ordonanţă de urgenţă. 

căror desemnare este de competenţa sa, 
conform dispoziţiilor art.6, alin. (2) şi art 12, alin 
(1) din Legea nr.356/2003, cu modificările aduse 
de prezenta ordonanţă de urgenţă. 
Autor: Comisia pentru politică externă 
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