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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

       COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

                                                                          Bucureşti, 25 iunie 2018 
                                                                          Nr. Pl- x 315/2018 

  
 
 

RAPORT 
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 juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă privind 
înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale „Regele MIHAI I”, trimisă cu adresa nr. Pl-x 315 din 13 iunie 2018 şi  
înregistrată  cu nr. 4c-11/573  din 13 iunie 2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri,  iniţiativa legislativă, prin avizul nr. 550 din 8 iunie 2018. 

Guvernul României nu a transmis un punct de vedere până la momentul dezbaterii iniţiativei legislative în cadrul comisiei. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Instituţiei pentru Promovarea 
Valorilor Naţionale „Regele MIHAI I”, ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, 
finanţată de la bugetul de stat şi din venituri proprii. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive şi  avizul Consiliului Legislativ  în şedinţele  
din 18 iunie 2018 şi 25 iunie 2018.  
 La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat membrii comisiei conform listei de prezenţă. 

În urma  dezbaterilor,  membrii  Comisiei  juridice,  de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu  majoritate de voturi, să supună 
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Propunerii legislative privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale 
„Regele MIHAI I”, cu amendamentele admise redate în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
                      
 
 
 
 
  
                                                 PREŞEDINTE,                                                                SECRETAR, 

                                            Eugen NICOLICEA                                              Aida  - Cristina CĂRUCERU  

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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                                                                                                                                                                                        Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Comisia juridică  
(autor amendament) 

Motivare 

  
   Lege privind înfiinţarea instituţiei pentru 
promovarea valorilor naţionale „Regele MIHAI I” 

 

 Nemodificat   

1. Art. 1. - (1) Instituţia pentru promovarea valorilor 
naţionale „ Regele MIHAI I”, denumită în 
continuare Instituţia, este organizată şi funcţionează 
ca autoritate administrativă autonomă, cu 
personalitate juridică, sub control parlamentar.  
(2) Sediul Instituţiei este Palatul Elisabeta, situat în 
Şoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff, nr. 28, sector 1, 
Bucureşti. 
(3) Instituţia îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu dispoziţiile legale. 

Nemodificat  

2. Art. 2. - (1) Activitatea Instituţiei constă în crearea 
şi dezvoltarea de programe şi proiecte în vederea:  
a) promovării tradiţiilor, obiceiurilor şi simbolurilor 
naţionale, a persoanelor şi realizărilor de valoare din 
domeniul ştiinţific, cultural, educaţional, sportiv şi 
economic; 
b) promovării unor evenimente cu semnificaţie 
istorică şi a unor programe de dezvoltare pe termen 
mediu şi lung; 
c) dezvoltării socio-culturale, sportive şi 
educaţionale pe plan local, regional, naţional si 
internaţional; 
d) recunoaşterii meritelor şi susţinerii elevilor, 

Nemodificat  
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studenţilor şi cadrelor didactice, pentru a atinge 
excelenţa; 
e) promovării, cu avizul Ministerului Afacerilor 
Externe, a imaginii României, investiţiilor si 
turismului, artei, ştiinţei, educaţiei si a 
monumentelor istorice faţă de personalităţi, 
investitori şi instituţii din străinătate. 
(2) Pentru realizarea obiectului de activitate, 
Instituţia derulează următoarele activităţi: 
a) efectuarea de studii şi cercetări. în ţară şi în 
străinătate, pentru aprofundarea premiselor 
obiectului de activitate şi publicarea acestora; 
b) organizarea sau participarea la proiecte/programe 
de dezvoltare în domeniul ştiinţific, 
cultural, educaţional, sportiv şi economic;  
c) organizarea de reuniuni şi colocvii naţionale sau 
internaţionale; 
d) organizarea de vizite şi evenimente în ţară şi în 
străinătate; 
e) stabilirea şi dezvoltarea de relaţii de colaborare cu 
autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu 
instituţii, organizaţii si personalităţi din ţară şi din 
străinătate; 
 

3. Art. 3. - (1) Conducerea Instituţiei este asigurată de 
un director. 
 

Nemodificat  

4. (2) Directorul este numit şi revocat din funcţie de 
către Parlament, în şedinţă comună, la propunerea 
Custodelui Coroanei României, cu votul majorităţii 
parlamentarilor prezenţi. 
 

 (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. 

Autor: Costel Neculai Dunava 
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5. (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; 
 

Nemodificat  

6. d) încheie contractul individual de muncă cu 
personalul din aparatul de lucru. 
 

d) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile 
legii, personalul din aparatul de lucru. 

Autor: Costel Neculai Dunava 
 

 

7.  
 

e) aprobă structura organizatorică, statul de funcţii, 
structura posturilor pe compartimente şi fişa 
postului pentru funcţiile din aparatul de lucru; 

Autor: Costel Neculai Dunava 
 

 

8.  f) aprobă Regulamentul intern de organizare şi 
funcţionare a compartimentelor Instituţiei, denumit 
în continuare Regulamentul de organizare şi 
funcţionare.  

Autor: Costel Neculai Dunava 
 

 

9. (4)  În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul 
emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  
 
(5)  Directorul este ordonator principal de credite. 
 
(6) Directorul îşi poate delega atribuţiile către 
personalul din aparatul de lucru. 
 

Nemodificat 
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10. Art. 4. - (1) Cheltuielile curente şi de capital se 
finanţează de la bugetul de stat şi din venituri 
proprii. 

Nemodificat  
 

 
 

11. (2) Veniturile proprii se obţin din activităţi realizate 
direct de Instituţie: 
 

(2) Veniturile proprii se obţin din activităţi realizate direct 
de Instituţie şi anume: 

Autor: Costel Neculai Dunava 
 

 

12. a) studii şi cercetări, finanţate sau cofinanţate, în 
condiţiile legii, inclusiv din fonduri europene; 
b) editarea şi vânzarea de cărţi, publicaţii şi lucrări 
de specialitate; 
 

Nemodificat  

13. c) prestări de servicii, consultanţă, etc.; 
 

c)  prestări de servicii, consultanţă; 
Autor:  Costel Neculai Dunava 

 

 

14. d) exploatarea bunurilor pe care le are în proprietate 
sau în administrare, în condiţiile legii; 
e) încheierea de contracte şi acorduri de colaborare 
cu persoane fizice sau juridice;  
f) alte activităţi specifice. 
 

Nemodificat  

15. (3) Veniturile proprii se pot obţine şi din 
sponsorizări şi/sau donaţii, în condiţiile legii. 
 

Nemodificat  

16. Art. 5. - (1) Anual se alocă de la bugetul de stat, prin 
bugetul Senatului, o sumă în lei, echivalentă cu 
860.000 euro pentru acoperirea unor cheltuieli 
curente şi de capital. 
 

Art. 5. - (1) Anual se alocă de la bugetul de stat, prin 
bugetul Senatului, o sumă în lei, echivalentă cu 860.000 
euro.  
 

Autor: Costel Neculai Dunava 
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17. (2) Suma alocată potrivit alin. (1) se prevede distinct 
în bugetul Senatului şi se actualizează din oficiu, în 
fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator 
definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an 
în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică. 
 

Nemodificat  
 
 
 
 

 

18.  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. 

Art. 6. - (1) Activitatea Instituţiei se realizează prin 
aparatul propriu de lucru, a cărui organigramă este 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta Lege sau prin colaborarea cu persoane fizice şi 
juridice din ţară şi din străinătate. 

Autor: Costel Neculai Dunava 
 

 

19. (2) Statul de personal, structura posturilor pe 
compartimente şi fişa postului se aprobă prin Ordin 
al Directorului. 
 

 (2) Structura organizatorică, statul de funcţii, structura 
posturilor pe compartimente şi fişa postului se aprobă prin 
ordin al directorului. 

Autor: Costel Neculai Dunava 
 

 

20. (3) Încadrarea personalului Instituţiei se face pe 
bază de concurs sau examen, în condiţiile legii şi ale 
Regulamentului de organizare şi funcţionare. 
 

(3) Încadrarea personalului Instituţiei se face pe bază de 
concurs sau examen, în condiţiile legii şi ale 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei. 

Autor: Costel Neculai Dunava 
 

 

21. (4) Numărul maxim de posturi salarizate pentru 
personalul contractual este 20. 
 

 (4) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu 
de lucru este de 20 de posturi, exclusiv funcţia de 
director. 

Autor: Costel Neculai Dunava 
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22. (5) Salarizarea personalului Instituţiei se face 
conform prevederilor legale privind salarizarea 
în sectorul bugetar, în sistem contractual. 
 

(5) Salarizarea personalului din aparatul propriu de 
lucru se face potrivit prevederilor legale privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
aplicabile personalului contractual. 

Autor: Costel Neculai Dunava 
 

 

23.  (6) Salarizarea funcţiei de director se face la nivelul 
prevăzut de lege pentru funcţia de secretar de stat. 

Autor: Costel Neculai Dunava 
 

 

24.  (7) Salarizarea colaboratorilor prevăzuţi la alin.(1) se 
face din fonduri proprii. 

Autor: Costel Neculai Dunava 
 

 

25. Art. 7. (1) - Instituţia prezintă, în plenul 
Parlamentului raportul anual şi contul de execuţie 
bugetară. Raportul trebuie să cuprindă informaţii cu 
privire la activitatea Instituţiei. 

Nemodificat  
 
 
 

 
26. (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. 

Autor: Costel Neculai Dunava 
 

 

27. Art. 8. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei 
legi, imobilul prevăzut la art. 1 alin. (2) se transmite 
din administrarea Regiei Autonome „Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea 
Instituţiei. 
 
 
 

Nemodificat  
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28. (2) Predarea şi primirea imobilului se realizează în 
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, pe bază de protocol între cele două 
entităţi. 
 

(2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art.1 
alin.(2) se realizează pe bază de protocol încheiat în 
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

Autor: Costel Neculai Dunava 
 

 

29. (3) Instituţia se subrogă de drept în toate 
contractele, drepturile şi obligaţiile Regiei 
Autonome „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat“ cu privire la imobilul 
transmis. 
 

(3) Instituţia se subrogă în toate drepturile şi îşi asumă 
toate obligaţiile Regiei Autonome „Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat“ în legătură cu 
imobilul transmis potrivit alin. (1). 

Autor: Costel Neculai Dunava 
 

 

30. 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. 

 
Autor: Costel Neculai Dunava 

 

 

31. Art. 10 - (1) Pentru anul 2018, fondurile necesare 
organizării şi funcţionării Instituţiei se asigură din 
fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să 
introducă, la propunerea ordonatorului principal de 
credite, modificările corespunzătoare în structura 
bugetului de stat. 

Nemodificat  
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ANEXA   
20 posturi 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 Se elimină 

Autor: Costel Neculai Dunava 
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