
   

 
Bucureşti, 16 noiembrie 2021 
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AVIZ 

asupra  Proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea Institutului 

Cultural Român 

 

În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, 

spre dezbatere în avizare, cu Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea 

Institutului Cultural Român,  trimis prin adresa  PL-x 515/2021 din 25 octombrie 

2021 și înregistrat cu nr. 4c-21/244 din data de 26 octombrie 2021. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă inițiativa legislativă în 

şedinţa din 18 octombrie 2021.   

Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării a dezbătut Proiectul de lege menționat mai sus, 

în şedinţa în sistem mixt din data de  16 noiembrie 2021. 

 

 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 

  



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea 

Institutului Cultural Român ca organ de specialitate, cu personalitate juridică, în 

subordinea Guvernului şi în coordonarea directă a Primului-ministru, precum şi 

abrogarea actualei reglementare în domeniu, respectiv Legea nr.356/2003. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 

motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis 

prin adresa cu nr. 452/22.06.2021, avizul nefavorabil al Consiliului Economic și 

Social, transmis prin adresa cu nr. 4868/24.06.2021, adresa Curții de Conturi cu nr. 

14285/17.06.2021 și punctul favorabil de vedere al Guvernului, transmis prin adresa 

cu nr. 1819/05.10.2021. 

           În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea nefavorabilă a 

proiectului de lege. 

 Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

  

 

              PREȘEDINTE, 

                 Gigel-Sorinel Știrbu 

 

 

SECRETAR, 

Florin-Alexandru Alexe 

 

 

 

 

Întocmit : consilier parlamentar David-Șutac Ana-Irena 

 
 


