
Biroul permanent al Senatului
IPRIM MINISTRU

Domnule pre§edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitufie §i m 
temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, Guvemul Romaniei formuleaza urmatorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la proiectul de lege pentru modificarea §i completarea Legii nr, 356 din 
11 iulie 2003 privind infUn^area, organizarea §i funcfionarea Institutului 
Cultural Roman, provenit dintr-o propunere legislative inijiata de domnul 
deputat PNL Gigel §tirbu impreuna cu un grup de parlamentari PNL, USR, 
PMP, Minoritati Nationale (Plx.569/2020, Bp, 445/2020).

I. Principalele reglementari

Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare, potrivit Expunerii de 
motive, modificarea §i completarea Legii nr. 356/2003 privind infiintarea, 
organizarea §i funcfionarea Institutului Cultural Roman, republicatd, cu 
modificdrile si completdrile ulterioare, in sensul stabilirii unei proceduri unitare 
cu privire la desemnarea Consiliului de conducere al Institutului Cultural 
Roman (ICR), av^d in vedere reglementarile prevazute pentru desemnarea 
structurilor de conducere ale altor institulii/societali aflate sub controlul 
Parlamentului. Se propune §i ca activitatea Institutului sa fie analizata §i de 
catre Camera Deputa^ilor (nu doar de catre Senat, cum prevede legea actuala).

Astfel, comisiile de specialitate ale Camerei Deputajilor §i Senatului pot 
solicita ICR rapoarte cu privire la probleme specifice, dar §i dezbaterea 
raportului de activitate anual.

II. Observatii

1. In ceea ce prive§te conjinutul Expunerii de motive, precizam ca aceasta 
nu a fost elaborata cu respectarea cerinlelor prevazute de art. 31 din Legea



nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor 
normative, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

Inifiativa legislativa prezinta unele neajunsuri sub aspectul respectarii 
dispozitiilor art. 6 alin. (1) §i (2) §i art. 31 alin. (1) din Legea 
nr. 24/2000, referitoare la instrumentul de prezentare §i motivare a inijiativei 
legislative, pe care il consideram insuficient motivat, in sensul ca acesta trebuie 
sa se refere, in principal, la urmatoarele aspecte:

- cerinlele care reclama interventia normativa;
- efectele avute in vedere, m funcjie de obiectul reglement^ii;
- implicaliile pe care noua reglementare le are asupra legislatiei in

vigoare.

2. in ceea ce prive§te modul de redactare al initiativei legislative, 
semnalam ca textele propuse ar putea genera dificulta^i de interpretare §i 
aplicare de natura a conduce §i la incalcarea dispoziliilor art. 1 alin. (5) din 
Constitu}ie, de aceea ar fi necesar ca initiatorii sa aibS in vedere stabilirea unor 
norme tranzitorii, av^d in vedere ca schimbarea modului in care este stabilita 
componenta consiliului de conducere al ICR este de natura a afecta raporturi 
sau situatii juridice nascute sub vechea reglementare §i care nu ^i-au produs in 
intregime efectele pana la data abrogarii preconizate.

III. PunctuI de vedere al Guvernului

Guvernul nu sustine adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stima,
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Domnului senator Florin-Vasile CITU 
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