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BIROULUI PERMANENT  
AL CAMEREI DEPUTATILOR 

             
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege privind trecerea Centrului 

Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale 
pentru Romi, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  
şi Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr. PL-x. 345/2013. 
                     În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE,                                                                                                PREŞEDINTE, 
 

            Nicolae PĂUN                                                            Gigel-Sorinel ŞTIRBU 
                                                                   

elena.zorila
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                                               Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 
şi problemele minorităţilor naţionale                                                                    informare în masă 
 
Nr. 4c-5/423                                                                                                          Nr. 4c-10/175 

 
Bucureşti,  15 octombrie 2013

                                                                                                                                              PL -X  345/2013                         
           

 
                     RAPORT   COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher din subordinea 
Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru  

drepturile  omului, culte  şi  problemele  minorităţilor  naţionale  şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă au fost sesizate adresa nr. PL-x  345 din 7 octombrie 2013, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind 
trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea 
Agenţiei Naţionale pentru Romi, înregistrat cu nr.4c-5/423 din 8 octombrie 2013, respectiv cu nr.4c-10/175 din 8 
octombrie 2013. 

 La întocmirea prezentului raport comun cele două Comisii au  avut în vedere avizele favorabile ale: 
- Consiliului Legislativ cu nr.694 din 8.07.2013; 
- Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  cu nr. 4c-2/463 din 15 octombrie 2013; 
- Comisiei pentru muncă şi protecţie socială  cu nr. 4c-7/566  din  15  octombrie 2013. 
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- Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  cu nr.4c-6/385  din  15 
octombrie 2013; 

Camera Deputaţilor este  Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, cu  referire  la prevederile art. 75 din Constituţia României, republicată. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher 
din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi, cu scopul de a se asigura măsuri 
coerente şi concertate în domeniul protejării şi promovării culturii minorităţii rome, având în vedere că cele două entităţi 
au atribuţii şi activităţi complementare în domeniile de intervenţie socială, cultură, precum şi alte domenii  sectoriale. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii   celor 
două Comisii au examinat proiectul de lege sus-menţionat, în şedinţa din 15 octombrie 2013.  

La lucrările Comisiilor a participat în calitate de  invitată, doamna Irina Cajal-Marin, subsecretar de stat în 
Ministerul Culturii. 

La dezbaterea iniţiativei legislative, din totalul de 13 membri ai Comisiei pentru drepturile omului. culte şi 
problemele minorităţilor naţionale au fost prezenţi  9  deputaţi, iar din totalul de 22 de membri ai Comisiei pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă, au fost prezenţi  22  deputaţi . 

În urma examinării  proiectului de lege şi a punctelor de vedere exprimate, membrii celor două Comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege privind 
trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea 
Agenţiei Naţionale pentru Romi, cu amendamentele admise, astfel cum sunt redate în Anexa I la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
             
 
                          PREŞEDINTE,                                                                                             PREŞEDINTE,      
                                                                                  

      Nicolae PĂUN                                                                                        Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
 

                                                                                                                         
                            SECRETAR,                                                                                              SECRETAR,  
 
                      Ioan Sorin ROMAN                                                                                Florin-Costin Pâslaru                                    
 
 
Întocmit, 
consilier parlamentar   Onesia Babeş                                                                                                                                      consilieri parlamentari   Cristina Dan şi Dan Kalber 
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                ANEXA I 
 Amendamente admise  

la proiectul de Lege privind trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher  
din subordinea Ministerului  Culturii  în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi                                                       

Nr. 
Crt. 

Textul adoptat de Senat Text  propus de Comisie   
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. LEGE 
pentru trecerea Centrului Naţional de 
Cultură a Romilor - Romano Kher din 
subordinea Ministerului Culturii în 
subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi 

Nemodificat.  

2.      Art.1.- (1) Centrul Naţional de Cultură al 
Romilor - Romano Kher , instituţie publică cu 
personalitate juridică, aflată în subordinea 
Ministerului Culturii, trece în subordinea 
Agenţiei Naţionale pentru Romi, organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, 
cu personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului. 

   Art.1.- (1) Centrul Naţional de Cultură a 
Romilor - Romano Kher, instituţie publică cu 
personalitate juridică, aflată în subordinea 
Ministerului Culturii, trece în subordinea 
Agenţiei Naţionale pentru Romi, organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, 
cu personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului. 
  
Autor amendament: Comisia pentru drepturile 
omului  

Pentru  denumirea corectă. 

3.  (2) Centrul Naţional de Cultură al Romilor - 
Romano Kher, denumit în continuare Centrul, 
va fi finanţat din venituri proprii şi din 
subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin 
bugetul Secretariatului General al Guvernului. 

(2) Centrul Naţional de Cultură a Romilor - 
Romano Kher, denumit în continuare Centrul, 
va fi finanţat din venituri proprii şi din 
subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin 
bugetul Secretariatului General al Guvernului. 
 
Autor amendament: Comisia pentru drepturile 
omului  

Pentru  denumirea corectă. 

4.  (3)  Se autorizează Ministerul Finanţelor 
Publice să introducă modificările din structura 
bugetului de stat şi în bugetele ordonatorilor 
principali de credite pe anul 2013 
corespunzător prevederilor prezentei legi, la  
propunerea ordonatorilor principali de credite, 
în baza protocolului de predare-preluare. 

Nemodificat.  
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5.  (4) Se autorizează ordonatorii principali de 
credite să detalieze modificările prevăzute la 
alin.(3), să introducă modificările 
corespunzătoare în anexele la bugetele proprii 
şi să le comunice Ministerului Finanţelor 
Publice. 

Nemodificat.  

6.     Art.2. - (1) Personalul şi patrimoniul 
Centrului, se preiau integral de către Agenţia 
Naţională pentru Romi, care se substituie, în 
toate drepturile şi obligaţiile, Ministerului 
Culturii, privind activitatea Centrului. 

   Art.2. - (1) Personalul şi patrimoniul 
Centrului se preiau integral de către Agenţia 
Naţională pentru Romi, care se substituie în 
toate drepturile şi obligaţiile Ministerului 
Culturii cu privire la activitatea Centrului. 
 
Autor amendament: Comisia pentru drepturile 
omului 

Pentru precizia textului. 

7.  (2) Personalul Centrului beneficiază în 
continuare de salariile şi de drepturile avute la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit 
prevederilor legale în vigoare.  

(2) Personalul Centrului beneficiază în 
continuare de drepturile salariale  şi de 
celelalte drepturi avute la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, potrivit prevederilor 
legale în vigoare. 
 
Autor amendament: Comisia pentru drepturile 
omului 

Pentru o reglementare 
corectă 

8.  (3) Protocolul de predare-preluare a instituţiei 
transmise potrivit art.1 se încheie în termen de 
30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi şi cuprinde prevederile bugetare, 
execuţia bugetară până la data preluării, 
structurile de personal preluate, patrimoniul 
aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare 
întocmite potrivit art.28 alin.(1) din Legea 
contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum 
şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din 
acestea. 
 
 
 

Nemodificat.  



 6

9.  (4) Până la data semnării protocolului de 
predare-preluare prevăzut la alin.(3), finanţarea 
cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli 
curente ale Centrului se asigură din bugetul 
Ministerului Culturii. 

Nemodificat.  

10.  (5) Prin protocolul prevăzut la alin.(3) se vor 
cuprinde şi datele referitoare la transferul 
obiectivului de investiţii Centrul Naţional de 
Cultură a Romilor „Romano Kher”. 

(5) Prin protocolul prevăzut la alin.(3) se vor 
cuprinde şi datele referitoare la transferul 
obiectivului de investiţii Centrul Naţional de 
Cultură a Romilor - Romano Kher. 
 
Autor amendament: Comisia pentru drepturile 
omului 

Pentru  o denumire corectă. 

11.  (6) La solicitarea ordonatorilor principalilor de 
credite, Ministerul Finanţelor Publice va emite 
precizări în legătură cu modificările în execuţia 
bugetului de stat, ce decurg din aplicarea 
prevederilor prezentei legi.  

Nemodificat.  

 
                                                                                                                                                                           

 


