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PARLAMENTUL ROMANIEI 
SENAT

Nr.LXVIII/1373/2021

Catre,

Biroul permanent al Senatului

In temeiul prevederilor art 35 alin.(l) lit e) teza a Il-a din Regulamentul 
Senatului, Comisia pentru constitufionalitate, prin adresa nr. B176 din 3 iunie 
2021, a fost sesizata, in vederea stabilirii competen^ei de dezbatere ca prima 
Camera sesizata, cu:

Propunerea legislativd privind organizarea si functionarea Comisiei 
Nationale a Romaniei pentru UNESCO (B176/2021), initiatori: Dincu Vasile - 
senator PSD; Dogariu Eugen - senator PSD; Matie§ Calin-Gheorghe - senator PSD; 
Raducanu Sebastian - senator PSD; Sbirnea Liliana - senator PSD; Furtuna Mirela 
- deputat PSD; Nil;a Nicu - deputat PSD; Weber Mihai - deputat PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare organizarea si 
functionarea Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO, in sensul 
reorganizarii Comisiei care functioneaza in prezent potrivit Hotararii Guvernului 
nr.624/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, ca autoritate 
administrative autonoma, cu personalitate juridica, sub control parlamentar.

Prin confinutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art 117 alin. (3] din 
Constitufia Romaniei, republicata, iar in aplicarea prevederilor art 75 alin. (1] 
din Legea fundamentals, prima Camera sesizata este Camera Deputafilor.

Comisia pentru constitujiionalitate, in §edinfa din 15 iunie 2021, a luat in 
dezbatere propunerea legislativa §i, avand in vedere ca, prin continutul sau 
normativ aceasta face parte din categoria legilor organice, cu unanimitate de 
voturi, a constatat ca, in conformitate cu art. 117 alin. (3) din Constitutia 
Romaniei, republicata, coroborat cu prevederile art 75 alin, [1) din Constitutia
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Roriianiei, competenJ;a luarii in. dezbatere a acesteia, in calitate de prima Camera 
sesizata, ii revine Camerei Deputatilor.

Membrii comisiei au adoptat solutia declinarii competentei Senatului ca 
prima Camera sesizata, retinand urmatoarele considerente:

- prin Hotararea Guvernului nr.624/1995 privind organizarea si 
functionarea Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Comisia Nationals a Romaniei pentru UNESCO, denumita 
in continuare CNRU, functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, 
finantata de la bugetul de stat, coordonata de Ministerul Invatamantului, avand 
relatii de colaborare in principal cu Ministerul Culturii, Ministerul Cercetarii si 
Tehnologiei si cu Comitetul National Roman pentru Deceniul Mondial al 
Dezvoltarii Culturale;

- prin noul demers legislativ, initiatorii urmaresc transformarea naturii 
juridice a CNRU dintr-o institutie publica intr-o autoritate administrativa 
autonoma, in conformitate cu dispozitia art.117 alin.(3) din Constitutia Romaniei, 
republicata, care prevede ca: "autoritati administrative autonome se pot infiinta 
prin lege organica."

In consecinJ;a, Comisia pentru constitutionalitate propune Biroului 
permanent sa transmits Camerei Deputatilor, potrivit prevederilor art.35 
alin.(l) lit.e) a doua liniuta din Regulamentul Senatului, republicat, Propunerea 
legislativa privind organizarea si funcfionarea Comisiei Nationale a 
Romaniei pentru UNESCO (B176/2021), in vederea luarii in dezbatere a 
acesteia, in calitate de prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Cristinel-j4^ RUJAN Senator Cristian-Augustin Niculescu-Tdgdrias
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