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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă 

 

                                                
 
 
București, 9 iunie 2020 
PL-x 167/2020 

 
 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Alăturat, vă înaintăm raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă, asupra propunerii legislative privind desfiinţarea Institutului de 

Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, transmisă cu adresa nr.  

PL-x 167 din 27 aprilie 2020 şi înregistrată la Comisie cu nr. 4C-12/79/28.04.2020. 

   

 
PREŞEDINTE, 

 
 Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

 

 

R A P O R T    

asupra  propunerii legislative privind desfiinţarea Institutului de Studii 

Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului 

 În temeiul dispoziţiilor art. 96 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost 

sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerii legislative privind desfiinţarea 

Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, transmisă 

cu adresa nr. PL-x 167 din 27 aprilie 2020, şi înregistrată la Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă cu nr. 4C-12/79/28.04.2020.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă 

în ședinta din data de 23 aprilie 2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare.  

În redactarea raportului, Comisia a avut în vedere: 

- avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, nr. 222 din 16.03.2020, emis 

de Consiliul Legislativ.  
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-avizul favorabil, cu nr. 1268 din 03.03.2020, emis de Consiliul Economic 

și Social. 

-avizul negativ al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, 

transmis cu nr.4c-11/139 din data de 2 iunie 2020. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare desfiinţarea Institutului 

de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, precum şi abrogarea 

Legii nr.117/2017. 

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, 

domnul Mihai Firică, secretar de stat în Ministerul Culturii.   

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă în 

şedinţa online din data de 9 iunie 2020. 

 La şedinţa Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă, au 

fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 16 membri, conform listei de 

prezenţă. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, respingerea 

propunerii legislative privind desfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru 

Cultura şi Civilizaţia Levantului, PL-x 167/2020. 

       

       PREŞEDINTE,                                SECRETAR, 

Gigel – Sorinel ŞTIRBU                           Beatrice TUDOR 




