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AVIZ
referitor la propunerea legislativa privind organizarea si 

functionarea Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO

Analizand propunerea legislativa privind organizarea §i 
functionarea Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO
(6176/27.04.2021), transmisa de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/2399/05.05.2021 si mregistrata la Consiliul Legislativ 

cunr.355/05.05.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata §i al art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i functionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observalii §i propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare 

organizarea §i functionarea Comisiei Nationale a Romaniei pentru 

UNESCO, in sensul reorganizarii Comisiei care fiinctioneaza in prezent 

potrivit Hotararii Guvemului nr.624/1995, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ca autoritate administrative autonoma, cu 

personalitate juridica, sub control parlamentar.
Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din 

categoria legilor organice, fiind aplicabile prevederile art.117 alin.(3) 

din Constitutia Romaniei, republicata, iar in aplicarea art.75 alin.(l) din 

Legea fundamentala, prima Camera sesizata este Camera Deputatilor.
Mentionam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative 

preconizate.
2. Relevam ca o propunere legislativa cu acelasi obiect de 

reglementare si avand un continut asemanator cu cel al prezentei propuneri 
legislative a fost avizata de Consiliul Legislativ favorabil, cu observatii si 
propuneri, cu Avizul nr. 1208/2020. O parte dintre observatii formulate de 

Consiliul Legislativ prin avizul mentionat au fost avute in vedere la



elaborarea actualului proiect. Preciz&n ca propimerea legislativa avizata 

anterior a fost clasata in data de 30.12.2020.
3. Intrucat propunerea legislativa implica modificarea 

prevederilor bugetul de stat sau a bugetului asigurarilor sociale de stat, 
sunt aplicabile dispozitiile art.lll alin.(l) teza a doua din Constitutia 

Romaniei, republicata, fiind necesar a se solicita §i punctul de vedere al 
Guvernului, precum §i dispozitiile art. 15 alin.(l) din Legea nr.500/2002 

privind fmantele publice, cu modificarile §i completarile ulterioare.
Precizam ca, prin Decizia nr.331/2019, Curtea Constitutionala a 

admis obiectia de neconstitutionalitate, constatand ca Legea pentru 

modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.74/2013 privind 

unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si 
completarea unor acte normative, este neconstitutionala, in ansamblul
sau.

In motivarea deciziei, Curtea a retinut ca Jipsindfisa fmanciard 

(initiald si reactualizatd) nu se poate trage decdt concluzia cd la 

adoptarea legii s-a avut in vedere o sursd de finantare incertd, generald 

si lipsitd de un caracter obiectiv si efectiv, nefiind asadar reald"".
4. La art.2 lit.b), pentru corectitudinea exprimarii, propunem ca 

sintagma „pe domeniile” sa fie redata sub forma „in domeniile”.
Observatia este valabila pentru toate situatiile similare din proiect.
5. La art.3 alin.(l) lit.a), pentru precizia normei, este necesara 

reformularea expresiei „activitati specifice”.
La lit.b), pentru o exprimare proprie stilului normativ, expresia 

„urmeaza a se realiza” va fi inlocuita cu sintagma „se realizeaza”, iar 

constructia „acordand, dupa caz, patronajul sau respectiv sprijinul sau 

moral si, respectiv, material” propunem sa fie reanalizata, eventual 

eliminata din text.
La alin.(2) lit.b), termenii din sintagma „Recomandarile, 

Rezolutiile, Conventiile si Programele” vor debuta cu initiala litera 

mica, observatie pe care o reiteram pentru toate cazurile similare.
La partea introductiva a alin.(3), pentru precizia normei, 

propunem reanalizarea sintagmei „a diverselor personalitati”, precum 

§i inlocuirea termenului „infaptuirea”, impropriu stilului normativ, cu 

„realizarea”.
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La lit.a), sintagma „acordand patronajul sau pentm astfel de 

manifestari” necesita reformulare intrucat este lipsita de claritate.
La lit.b), din acelasi considerent, sintagma „organizeaza impreuna 

cu cei interesati” necesita reformulare.
La lit.c), potrivit cutumei normative, expresia „editeaza raportul 

sau anual de activitate” trebuie redat sub forma „intocmeste raportul - 
anual de activitate”.

La aliii.4 lit.a), pentm evitarea repetitiei prin utilizarea 

sinonimiei, sintagma „incheie conventii si intelegeri de colaborare” 

trebuie reformulata.
La lit.b), pentru evitarea exprimarii cu caracter general, propunem 

ca expresia „pe teme de interes comun” sa fie reformulata, eventual 

eliminata din text.
La art.4, pentru utilizarea titulaturii actuale, sintagma „Ministeml 

Educatiei si Cercetarii” se va inlocui cu expresia „Ministerul 

Educafiei”.
Observatia este valabila pentru toate situatiile similare din proiect.
6. La art.5, avand in vedere neclaritatea exprimarii, propunem 

reformularea normei preconizate intr-o maniera proprie actelor 

normative, prin utilizarea limbajului §i a stilului juridic specific 

normative.
Totodata, pentm un spor de suplete a textului, propunem 

eliminarea sintagmei „in conditiile legii”, principiul legalitatii fiind 

consacrat prin Constitutie.
Observatia este valabila pentru toate situatiile similare din proiect.
7. La art.6, sintagma „care priveste CNR UNESCO si domeniile 

in care acesta are atributii” este lipsita de previzibilitate intmcat, prin 

raportare la atributiile acestei institutii publice, asa cum sunt prevazute 

in proiect, nu pot fi conturate domeniile de reglementare pentru care se 

propune solicitarea avizului. Este necesara, de aceea, reformularea 

normei. Totodata, pentm precizia normei, este necesara mentionarea 

naturii juridice a avizului emis de CNR UNESCO precum si prevederea 

continuarii procedurii in cazul netransmiterii acestuia in termenul 

prevazut de prezenta lege.
8. La art.8, avand in vedere stmcturarea textului intr-un singur 

alineat, marcarea „(!)” din debutul textului trebuie eliminata.
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9. La art.9 alin.(2) lit. c), este necesara indreptarea erorii de 

redactare din expresia „de cale doua Camere”.
10. La art. 14 alin.(3), pentru unitate de redactare cu restul 

proiectului, sintagma „presedinte si vicepresedinte ai CNR LJNESCO” 

va fi redata sub forma „presedinte si vicepresedinte CNR UNESCO”.
11. La art.l6 alin.(l) lit.d), termenul „posibilitatii” trebuie 

eliminat, ca fiind superfluu. De asemenea, pentru precizia normei, 
sugeram ca sintagma „cu evitarea conflictului de interese” sa fie 

dezvoltata sau, eventual, eliminata din text.
12. La art. 19 alin.(l) lit.d), norma trebuie eliminata intrucat 

inlocuirea nu poate fi o cauza de incetare a mandatului. Pe cale de 

consecinta, lit.e) devine lit.d).
13. La art.21 alin.(3), pentru utilizarea unei terminologii proprii 

stilului normativ, expresia „vor fi reglementate” se va inlocui cu 

sintagma „se stabilesc”.
14. La art.22 alin.(4), pentru un spor de rigoare normativa, 

sugeram reanalizarea si reformularea textului.
15. La art.23 alin.(2), pentru rigoare normativa, propunem 

eliminarea expresiei „potrivit legii” sau completarea textului cu 

normele de trimitere relevante.
Observatia este valabila si pentru alin.(3).
16. La art.25, potrivit uzantelor normative, sintagma „de la 

publicarea ei” va fi redata sub forma „de la publicare”.
17. La art.26, din acelasi considerent, termenii din expresia 

„Organizare si Functionare” trebuie redati cu litera initiala mica.
18. La art.27, pentru corecta informare legislativa, datele 

referitoare la publicarea actului se vor exprima sub forma „Partea I, 
nr.l91 din 23 august 1995”.

Bucuresti
oj:Nr.
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dD355EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 191/23 aug. 1995

Hotarare privind organizarea §i funcponarea Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO
H.G. nr. 624/1995

1 rectificare M. Of. nr. 13/20 ian. 1996 rectified art. 1
Rectificare

2 completat prin H.G. nr. 1411/2009 M. Of. nr. 830/3 dec. 2009
Hotarare pentru modificarea §i compietarea unor acte 
normative de Tnfiintare, organizare §i funefionare a Ministeruiui 
Educafiei, Cercetarii §i Inovarii |i a unor entitafi din subordinea

introduce alin. (3) la art. 3

sa

3 modificari prin H.G. nr. 830/2010 M.Of.nr. 602/25 aug. 2010
Hotarare pentru modificarea unor acte normative de mfiinfare, 
organizare gi funefionare a unor entitafi din subordinea sau in 
coordonarea Ministeruiui Educafiei, Cercetarii, Tineretului §i 
Sportului

modified art. 3 alin. (3)
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