
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATUL CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE pentru modiflcarea si completarea Legii nn 356 din 11 iulie 2003 

privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Articol Legea
privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman, 
republicata m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555 din 2 septembrie 

2013, cu modiflcarile si completarile ulterioare, se modiflca si se completeaza 

dupa cum urmeaza:

356 din 11 iulie 2003unic. nr.

1. Art. 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Consiliul de conducere este organul deliberativ al Institutului si este 

format din 23 de membri.

(2) Consiliul de conducere are urmMoarea componenta:

a) presedintele Institutului;

b) cei 2 vicepresedinti ai Institutului;

c) un membru desemnat de Presedintele Romaniei;

d) un membru desemnat de prim-ministru;



e) un secretar de stat desemnat de ministrul afacerilor exteme, prin ordin;
f) un secretar de stat desemnat de ministrul culturii, prin ordin;
g) un secretar de stat desemnat de ministrul educatiei nationale, prin ordin;

h) presedintele Academiei Romane sau, dupa caz, un vicepresedinte desemnat de 

acesta;
i) 14 membri numitii de Parlament, dintre care 7 membri la propunerea asociatiilor si 
uniunilor de creatori legal constituite si declarate de utilitate publica si 7 membri la 

propunerea grupurilor parlamentare reunite ale celor doua Camere, potrivit 

configuratiei politice si ponderii lor in Parlament.
(3) Listele candidatilor propusi de grupurile parlamentare si, respectiv, de asociatiile si 
uniunile de creatori sunt inaintate de Birourile permanente ale celor doua Camere 

Comisiei pentru cultura si media si Comisiei pentru politica externa ale Senatului, 
respectiv, Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa si Comisiei 
pentru politica externa ale Camerei Deputatilor, in vederea audierii acestora in sedinta 

comuna.
A

(4) In urma audierii, cele patru comisii permanente vor intocmi un aviz comun 

consultativ, motivat, pe care il vor prezenta in sedinta comuna a Camerei Deputatilor 

si a Senatului, insotit de listele de candidati propusi pentru posturile de membru in 

Consiliul de conducere.
(5) Listele de candidati se supun votului in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si 

Senatului si se aproba cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti.

(6) Mandatul membrilor Consiliului de conducere este de 4 ani, cu posibilitatea 

reinnoirii.”

2. Art 25 se modiflca si va avea urmatorul cuprins:



„Art. 25.-(l) Activitatea Institutului este analizata de Parlament, prin dezbaterea 

raportului de activitate anual §i ori de cate ori comisiile de specialitate ale Camerei 
Deputatilor si Senatului solicita Institutului rapoarte cu privire la probleme specifice.
(2) Raportul anual de activitate se depune, impreuna cu contul de execu^ie bugetara, la 

Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, pana la data de 15 aprilie a 

anului urmator.

(3) Comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului, mentionate la art. 6 

alin. (3) dezbat, in ^edin^a comuna, raportul anual de activitate a Institutului §i, cu 

avizul Comisiilor pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital asupra 

contului-de execu^ie bugetara, intocmesc un raport comun, care este supus dezbaterii 
Celor doua Camere reunite.

(4) Raportul Comisiilor de specialitate asupra raportului annual de activitate a 

Institutului se supune dezbaterii plenului reunit al celor doua Camere si se aproba cu 

votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti.
(4) Respingerea de catre Parlament a Raportului anual de activitate atrage demiterea, 
de drept, a Consiliului de conducere.

Aceastd Lege a fast adoptatd de Camera Deputatilor m sedinta sa din data de ...

respectarea prevederilor art. 75 ^i 76 din Constitufia Romdniei.

cu

Presedintele Camerei Deputatilor,

Aceastd Lege a fast adoptatd de Camera Deputatilor in sedinta sa din data.de ...

respectarea prevederilor art. 75 si 76 din Constitutia Romdniei.

cu

Presedintele Senatului,


