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AVIZ 

asupra propunerii legislative privind înfiinţarea instituţiei pentru 

promovarea valorilor naţionale “Regele MIHAI I” 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea 
propunerii legislative privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea 

valorilor naţionale ”Regele MIHAI I”, trimis cu adresa nr. Plx 315/2018 
din 13 iunie 2018. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă mai sus 
menţionată în şedinţa din 20 iunie 2018. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu 
amendamente. Acestea  se regăsesc în anexa la prezentul aviz. 

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ 

 

  

 

  

        
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti, 20 iunie 2018 
Nr. 4c-7/562 



AMENDAMENTE ADMISE 
 
 

 

Nr. 
crt. 

Text 
propunere legislativă 

 Text propus de comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

1.  
Art. 3. - (1) Conducerea Instituţiei este 
asigurată de un director. 
 
(2) Directorul este numit şi revocat din funcţie 
de către Parlament, în şedinţă comună, la 
propunerea Custodelui Coroanei României, cu 
votul majorităţii parlamentarilor prezenţi. 
 
 
(3) Directorul exercită următoarele atribuţii 
principale: 
a) organizează şi conduce întreaga activitate a 
Institutiei; 
b) reprezintă instituţia în relaţiile cu persoanele 
fizice şi juridice române şi străine; 
c) încheie în numele instituţiei acte juridice, 
potrivit legii; 
 
d) încheie contractul individual de muncă cu 
personalul din aparatul de lucru. 

 
Art. 3. - (1) Conducerea Instituţiei este 
asigurată de un director. 
 
(2) Directorul este numit şi revocat din funcţie 
de către Parlament, în şedinţă comună a celor 
două Camere, la propunerea Custodelui 
Coroanei României, cu votul majorităţii 
parlamentarilor prezenţi. 
 
(3) Directorul exercită următoarele atribuţii 
principale: 
a) organizează şi conduce întreaga activitate a 
Instituţiei; 
b) reprezintă instituţia în relaţiile cu persoanele 
fizice şi juridice române şi străine; 
c) încheie, în numele instituţiei, acte juridice, 
potrivit legii; 
 
d) numeşte şi eliberează din funcţie, în 
condiţiile legii, personalul din aparatul de 
lucru. 
 
e) aprobă structura organizatorică, statul 
de funcţii, structura posturilor pe 
compartimente şi fişa postului pentru 
funcţiile din aparatul de lucru; 

 
 
 
 
Claritatea formulării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederi necesare 



Nr. 
crt. 

Text 
propunere legislativă 

 Text propus de comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

 
f) aprobă Regulamentul intern de 
organizare şi funcţionare a 
compartimentelor Instituţiei, denumit în 
continuare Regulamentul de organizare şi 
funcţionare.  
 
Autori: membrii PSD ai comisiei  
 

2.  
Art. 6. - (1) Activitatea Instituţiei se realizează 
prin aparatul propriu de lucru, astfel cum este 
prevăzut în organigrama înscrisă în anexa 
care face parte integrantă din prezenta 
Lege sau prin colaborarea cu persoane fizice şi 
juridice din ţară şi din străinătate. 
 
(2) Statul de personal, structura posturilor pe 
compartimente şi fişa postului se aprobă prin 
Ordin al Directoruluiv 
 
(3) Încadrarea personalului Instituţiei se face pe 
bază de concurs sau examen, în condiţiile legii şi 
ale Regulamentului de organizare şi funcţionare. 
 
(4) Numărul maxim de posturi salarizate 
pentru personalul contractual este 20. 
 
 
(5) Salarizarea personalului Instituţiei se face 
conform prevederilor legale privind 

 
Art.6. - (1) Activitatea Instituţiei se realizează 
prin aparatul propriu de lucru sau prin 
colaborarea cu persoane fizice şi juridice din ţară 
şi din străinătate. 
 
 
 
(2) Structura organizatorică, statul de 
funcţii, structura posturilor pe compartimente şi 
fişa postului se aprobă prin ordin al directorului. 
 
(3) Încadrarea personalului Instituţiei se face pe 
bază de concurs sau examen, în condiţiile legii şi 
ale Regulamentului de organizare şi funcţionare. 
 
(4) Numărul maxim de posturi pentru aparatul 
propriu de lucru este de 20 de posturi, 
exclusiv funcţia de director. 
 
(5) Salarizarea personalului din aparatul 
propriu de lucru se face potrivit prevederilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formulări consacrate în 
materie 
 
 
 
 
 
 
Prevedere necesară 
 
 
 
 
Claritatea textului 



Nr. 
crt. 

Text 
propunere legislativă 

 Text propus de comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

salarizarea în sectorul bugetar, în sistem 
contractual. 

legale privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, aplicabile personalului 
contractual. 
 
(6) Salarizarea funcţiei de director se face 
la nivelul prevăzut de lege pentru funcţia 
de secretar de stat. 
 
(7) Salarizarea colaboratorilor prevăzuţi la 
alin.(1) se face din fonduri proprii. 
 
Autori: membrii PSD ai comisiei 
 

 
 
 
Prevederi necesare 
Unitate de reglementare. 
Toate autorităţile 
autonome sunt conduse 
de un preşedinte/director, 
cu rang de secretar de 
stat. 
 

3.  
Art. 7 
 
(2) Raportul anual şi contul de execuţie bugetară 
se depun la Birourile Permanente Reunite până 
la data de 15 aprilie a anului următor. 
 

 
 
 
(2) Raportul anual şi contul de execuţie 
bugetară se depun la Birourile permanente 
reunite până la data de 15 aprilie a fiecărui an, 
pentru anul anterior. 
 
Autori: membrii PSD ai comisiei 
 

 
 
 
Formulare consacrată 

4.  
Art.9. - În termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, directorul aprobă 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
Instituţiei.  
 

 
Art.9. - În termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, directorul aprobă 
Regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare a compartimentelor Instituţiei. 
 
Autori: membrii PSD ai comisiei 
 

 
Corelare cu modificările 
propuse. 



Nr. 
crt. 

Text 
propunere legislativă 

 Text propus de comisie 
(autor amendament)  

Motivare 

5.  
Anexa 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii PSD ai comisiei 
 

 
Structura organizatorică 
se aprobă prin ordin al 
directorului. 
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