
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 356 din 11 iulie 

2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului 

Cultural Român 

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. - Legea nr. 356 din 11 iulie 2003 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din  

2 septembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Art. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 6. - (1) Consiliul de conducere este organul deliberativ al 

Institutului şi este format din 23 de membri. 

(2) Consiliul de conducere are următoarea componenţă: 

a) preşedintele Institutului; 

b) cei 2 vicepreşedinţi ai Institutului; 

c) un membru desemnat de Preşedintele României; 

d) un membru desemnat de prim-ministru; 

e) un secretar de stat desemnat de ministrul afacerilor externe, 

prin ordin; 

f) un secretar de stat desemnat de ministrul culturii, prin ordin; 
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g) un secretar de stat desemnat de ministrul educaţiei naţionale, 

prin ordin; 

h) preşedintele Academiei Române sau, după caz, un 

vicepreşedinte desemnat de acesta; 

i) 14 membri numiţii de Parlament, dintre care 7 membri la 

propunerea asociaţiilor şi uniunilor de creatori legal constituite şi 

declarate de utilitate publică şi 7 membri la propunerea grupurilor 

parlamentare reunite ale celor două Camere, potrivit configuraţiei 

politice şi ponderii lor în Parlament. 

(3) Listele candidaţilor propuşi de grupurile parlamentare şi, 

respectiv, de asociaţiile şi uniunile de creatori sunt înaintate de Birourile 

permanente ale celor două Camere Comisiei pentru cultură şi media şi 

Comisiei pentru politică externă ale Senatului, respectiv, Comisiei 

pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi Comisiei pentru 

politică externă ale Camerei Deputaţilor, în vederea audierii acestora în 

şedinţă comună. 

(4) În urma audierii, cele patru comisii permanente vor întocmi 

un aviz comun consultativ, motivat, pe care îl vor prezenta în şedinţa 

comună a Camerei Deputaţilor şi a Senatului, însoţit de listele de 

candidaţi propuşi pentru posturile de membru în Consiliul de conducere. 

(5) Listele de candidaţi se supun votului în şedinţa comună a 

Camerei Deputaţilor şi Senatului şi se aprobă cu votul majorităţii 

deputaţilor şi senatorilor prezenţi. 

(6) Mandatul membrilor Consiliului de conducere este de 4 ani, 

cu posibilitatea reînnoirii.” 

2. Art. 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 25. - (l) Activitatea Institutului este analizată de 

Parlament, prin dezbaterea raportului de activitate anual şi ori de câte 

ori comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului solicită 

Institutului rapoarte cu privire la probleme specifice. 

(2) Raportul anual de activitate se depune, împreună cu contul 

de execuţie bugetară, la Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor 

şi Senatului, până la data de 15 aprilie a anului următor. 

(3) Comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, menţionate la art. 6 alin. (3) dezbat, în şedinţă comună, 

raportul anual de activitate a Institutului şi, cu avizul Comisiilor pentru 

buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital asupra contului de 
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execuţie bugetară, întocmesc un raport comun, care este supus 

dezbaterii Celor două Camere reunite. 

(4) Raportul Comisiilor de specialitate asupra raportului annual 

de activitate a Institutului se supune dezbaterii plenului reunit al celor 

două Camere şi se aprobă cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor 

prezenţi. 

(4) Respingerea de către Parlament a Raportului anual de 

activitate atrage demiterea, de drept, a Consiliului de conducere. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaților în forma inițială, în condițiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 

din Constituția României, republicată. 

 
 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

CARMEN–ILEANA MIHĂLCESCU 

 

 


