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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă 

 

 
 
 

 

R A P O R T 

asupra 

Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.32/2021 pentru completarea art.6 din Legea nr.356/2003 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român (PL x 205/2021) 

 

 

         În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă, a fost sesizată spre dezbatere, în procedură de urgență, 
cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.32/2021 
pentru completarea art.6 din Legea nr.356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Institutului Cultural Român (PL x 205/2021) 

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 91 din 
Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere Avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea prevederilor art.6 din 
Legea nr.356/2003, astfel încât, în situaţia în care desemnarea noilor membri ai Consiliului 
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de conducere al Institutului Cultural Român nu este realizată până la data la care mandatele 
membrilor Consiliului de conducere în exerciţiu încetează, ca urmare a ajungerii la termen, 
mandatele membrilor Consiliului de conducere se prelungesc, până la numirea noului 
Consiliu de conducere, conform legii, dar nu mai mult de 3 luni de la încetarea mandatelor. 
În situaţia în care desemnarea noilor membri ai Consiliului de conducere nu este realizată 
până la împlinirea termenului de 3 luni, mandatele în exerciţiu încetează de drept. 

Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din 3 iunie 2021. 
 
În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat la dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Demeter Andas Istvan, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii.  
 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate membrii Comisiei 
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au hotărât, cu unanimitatea voturilor 
parlamentarilor prezenţi, să supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și 
adoptare Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.32/2021 pentru completarea art.6 din Legea nr.356/2003 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu amendamentele prevăzute în 
Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport 

 
În raport cu obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 
     

                                                                                     

PREŞEDINTE,  

                      Iulian BULAI                                               
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ANEXA 

Amendamente admise  

la 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.32/2021 pentru completarea art.6 din Legea 
nr.356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român (PL x 205/2021) 

 
 

Nr. 
Crt. 

Proiect de Lege  
 

Amendamente propuse Motivația 

1. Titlul legii: 
LEGE privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.32/2021 pentru 
completarea art.6 din Legea nr.356/2003 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Institutului Cultural Român 

 
nemodificat 

 

2 Articol unic.- Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 32/2021 pentru 
completarea art. 6 din Legea nr. 
356/2003 privind înființarea, organizarea 
și funcționarea Institutului Cultural 
Român. 

Articol unic – Se aprobă Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 32 din 21 aprilie 2021 pentru 
completarea art.6 din Legea nr.356/2003 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului 
Cultural Român, cu următoarea modificare: 
(Amendament propus de Comisie) 

 

3 Articol unic - La articolul 6 din Legea 
nr. 356/2003 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea 
Institutului Cultural Român, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 555 din 2 
septembrie 2013, cu modificările și 
completările ulterioare, după alineatul 
(6) se introduce un nou alineat, 

 
 
 
 
 
 
 
La articolul unic, alineatul (7) al articolului 6 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

Pentru instituirea unui termen 
rezonabil. 
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alineatul (7), cu următorul cuprins: 
"(7) În cazul în care desemnarea noilor 
membri ai Consiliului de conducere nu 
este realizată până la data la care 
mandatele membrilor Consiliului de 
conducere în exercițiu încetează, ca 
urmare a ajungerii la termen, mandatele 
membrilor Consiliului de conducere se 
prelungesc, până la numirea noului 
Consiliu de conducere, dar nu mai mult 
de 3 luni de la încetarea mandatelor. În 
cazul în care desemnarea noilor membri 
ai Consiliului de conducere nu este 
realizată, până la împlinirea termenului 
de 3 luni, mandatele în exercițiu 
încetează de drept." 
 

 
"(7) În cazul în care desemnarea noilor membri ai 
Consiliului de conducere nu este realizată până la data 
la care mandatele membrilor Consiliului de conducere 
în exercițiu încetează ca urmare a ajungerii la termen, 
mandatele membrilor Consiliului de conducere se 
prelungesc până la numirea noului Consiliu de 
conducere, dar nu mai mult de 6 luni de la încetarea 
mandatelor. În cazul în care desemnarea noilor 
membri ai Consiliului de conducere nu este realizată 
până la împlinirea termenului de 6 luni, mandatele în 
exercițiu încetează de drept." 
 
 
 
 
(Amendament propus de domnul deputat Iulian 
BULAI) 

 


