
1 

 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 11 martie 2019 

Nr. 4c-9/57 
 

  
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind înfiinţarea Institutului 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 
proiectului de Lege privind înfiinţarea Institutului pentru promovarea 

valorilor naţionale ”Regele MIHAI I”, trimis cu adresa nr. PLx 315/2018 
din 4 februarie 2019. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege mai sus 
menţionat în şedinţa din 6 martie 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului 
de lege. 

În cursul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse 
votului, au fost admise de membrii comisiei. Acestea  se regăsesc în 
anexa la prezentul aviz. 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ 

 

   

        
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 
 

 

Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendament)  Motivare 

1.  
Art. 3 alin.(4) 
 
(4) În urma audierii, Comisia pentru cultură şi 
media a Senatului va întocmi un aviz consultativ, 
motivat, pe care îl va prezenta în şedinţa 
plenului Senatului care aprobă numirea în 
funcţia de director al Institutului cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi. 
 

 
 
 
(4) În urma audierii, Comisia pentru cultură şi 
media a Senatului va întocmi un aviz consultativ, 
motivat, pe care îl va prezenta în şedinţa 
plenului Senatului. 
 
Autori: membrii comisiei 

 
 
Evitarea dublei 
reglementări. 
Prevederea se regăseşte 
la alin.(2) al aceluiaşi 
articol. 
Corelare cu alin.(2) şi (3), 
care fac referire atât la 
numire, cât şi la 
revocare. 
 

2.  
Art.4, alin.(1), lit.d) 
 
Art.4. - (1) Directorul exercită următoarele 
atribuţii principale: 
 
d) încheie contractul individual de muncă cu 
personalul din aparatul de lucru al Institutului. 

 
 
 
 
 
 
d) numeşte şi eliberează din funcţie, în 
condiţiile legii, personalul din aparatul propriu 
de lucru al Institutului. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
 
 
 
 
Claritatea formulării şi 
unitate de reglementare. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendament)  Motivare 

3.  
Art.4, alin.(1), litere noi 
 

 
e) aprobă statul de funcţii, structura 
posturilor pe compartimente şi fişa postului 
pentru funcţiile din aparatul propriu de 
lucru al Institutului; 
 
f) aprobă Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Institutului; 
 
g) aprobă Regulamentul intern privind 
Consiliul de onoare al Institutului; 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
Unitate de reglementare. 
 
Prevederi necesare, 
pentru corelare cu 
celelalte dispoziţii ale 
legii. 

4.  
Art.4, alin.(1), lit.e) 
 
e) alte atribuţii prevăzute în Regulamentul 
propriu de organizare şi funcţionare a 
Institutului. 
 

 
Art.4, alin.(1), lit.e) 
 
h) alte atribuţii prevăzute în Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Institutului. 
 
Autori: membrii comisiei  

 
 
 
Unitate de terminologie în 
vederea eliminării unor 
confuzii referitoare la 
Regulament. 
 

5.  
Art.4, alin.(5) 
 
(5) Pe lângă directorul Institutului 
funcţionează un Consiliu de onoare format din 
maximum 9 membri. Membrii Consiliului de 
onoare sunt personalităţi de prestigiu în 
domeniul lor de activitate, din ţară sau din 
străinătate. Consiliul de onoare contribuie la 

 
Art.4, alin.(5) 
 
(5) În cadrul Institutului funcţionează un 
Consiliu de onoare format din maximum 9 
membri. Membrii Consiliului de onoare sunt 
personalităţi de prestigiu în domeniul lor de 
activitate, din ţară sau din străinătate. Consiliul 
de onoare contribuie la elaborarea strategiei pe 

 
Un consiliu de onoare al 
unei instituţii nu poate 
funcţiona pe lângă o 
funcţie din cadrul 
acesteia. 
Apreciem că acest 
Consiliu de onoare, având 
în vedere componenţa sa, 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendament)  Motivare 

elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung şi 
a programelor anuale de activitate ale 
Institutului. Directorul Institutului este membru 
de drept al Consiliului si prezidează şedinţele 
Consiliului de onoare. 
 

termen mediu şi lung şi a programelor anuale de 
activitate ale Institutului. Directorul Institutului 
este membru de drept al Consiliului si 
prezidează şedinţele Consiliului de onoare. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

este parte a Institutului şi 
necesită un regulament 
intern de organizare şi 
funcţionare. 

6.  
Art.4 alin.(6) 
 
(6) Componenţa, organizarea, atribuţiile şi 
funcţionarea Consiliului de onoare se aprobă 
prin ordin al directorului Institutului. Membrii 
Consiliului de onoare nu sunt remuneraţi, 
activitatea acestora în cadrul Consiliului având 
un rol onorific. Calitatea de membru al 
Consiliului de onoare nu este incompatibilă cu 
nicio altă funcţie publică sau demnitate publică. 
 

 
Art.4 alin.(6) 
 
(6) Componenţa Consiliului de onoare se aprobă 
prin ordin al directorului Institutului, în 
condiţiile stabilite prin Regulamentul intern 
privind Consiliul de onoare al Institutului. 
Membrii Consiliului de onoare nu sunt 
remuneraţi, activitatea acestora în cadrul 
Consiliului având un rol onorific. Calitatea de 
membru al Consiliului de onoare nu este 
incompatibilă cu nicio altă funcţie publică sau 
demnitate publică. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
 
Apreciem că acest 
Consiliu de onoare, având 
în vedere componenţa sa, 
necesită un regulament 
intern de organizare şi 
funcţionare. 

7.  
Art.4, alineat nou 
 

 
(7) Organizarea şi funcţionarea Consiliului 
de onoare al Institutului, atribuţiile 
acestuia, precum şi condiţiile privind 
obţinerea/pierderea calităţii de membru al 
Consiliului de onoare se stabilesc prin 
Regulamentul intern privind Consiliul de 
onoare al Institutului, care se aprobă prin 

 
Apreciem că acest 
Consiliu de onoare, având 
în vedere componenţa sa, 
necesită un regulament 
intern de organizare şi 
funcţionare. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendament)  Motivare 

ordin al directorului Institutului. 
 
Autori: membrii comisiei  
 

8.  
Art.7. - (1) Activitatea Institutului 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 directorului Institutului, în limita 
bugetului anual aprobat. 
 
 
 
(3) Încadrarea personalului Institutului se face 
pe bază de examen, în condiţiile legii şi ale 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Institutului. Detaşarea şi delegarea personalului 
în cadrul Institutului este permisă în condiţiile 
legii. 
 
(4) Numărul maxim de posturi salarizate 
pentru personalul contractual este 20. 
 
 
 

 
Art.7. - (1) Activitatea Institutului se realizează 
prin aparatul propriu de lucru sau prin 
colaborarea cu persoane fizice şi juridice din ţară 
şi din străinătate. 
 
 
 
(2) Structura organizatorică a Institutului 
este prevăzută în anexa care face parte 
integrantă din prezenta lege. Statul de 
funcţii, structura posturilor pe compartimente şi 
fişa postului se aprobă prin ordin al directorului 
Institutului. 
 
(3) Încadrarea personalului Instituţiei se face pe 
bază de concurs sau examen, în condiţiile legii 
şi ale Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Institutului. Detaşarea şi delegarea 
personalului din aparatul propriu de lucru al 
Institutului este permisă în condiţiile legii. 
 
(4) Numărul maxim de posturi pentru aparatul 
propriu de lucru este de 20 de posturi, 
inclusiv funcţia de director. 
 
 

 
Pentru fluenţa textului. 
Sintagma eliminată s-a 
preluat în reformularea 
alin.(2). 
 
 
 
Formulări consacrate în 
materie. 
Sintagma eliminată s-a 
preluat în reformularea 
alin.(5).  
 
 
Prevedere necesară. 
Corelare cu prevederile 
Codului muncii. 
 
Claritatea textului. 
 
 
Claritatea textului. 
Prevederi necesare. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendament)  Motivare 

 
(5) Salarizarea personalului Institutului se face 
potrivit prevederilor legale în vigoare privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, aplicabile personalului contractual al 
Senatului. 

 
(5) Salarizarea personalului din aparatul 
propriu de lucru se face la nivelul salariului 
de bază prevăzut de lege pentru personalul 
din cabinetul demnitarului şi serviciile 
Parlamentului, în limita bugetului anual 
aprobat. 
 
(6) Alte drepturi salariale pentru personalul 
din aparatul propriu de lucru pot fi stabilite 
prin contractul individual de muncă. 
 
(7) Salarizarea colaboratorilor prevăzuţi la 
alin.(1) se face din fonduri proprii. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Unitate de reglementare. 
 
Corelare cu dispoziţiile 
Legii nr.153/2017. 
 
 
 
 
Prevederi necesare. 

9.  
Art.8. - Institutul transmite Biroului Permanent 
al Senatului României, până la data de 15 aprilie 
a fiecărui an, un raport scris anual de activitate 
şi contul de execuţie bugetară pentru anul 
anterior, în scop de informare. 

 
Art.8. - Institutul transmite Biroului Permanent 
al Senatului României, până la data de 15 aprilie 
a fiecărui an, pentru anul anterior, un raport 
scris anual de activitate şi contul de execuţie 
bugetară pentru anul anterior, în scop de 
informare. 
 
Autori: membrii comisiei 
 
 
 
 
 

 
 
 
Formulare consacrată. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendament)  Motivare 

10.  
Art.10.- În termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, se va finaliza procedura 
de numire în funcţie a Directorului Institutului, 
conform art.3 din prezenta lege. Normele 
Fundamentale ale Familiei Regale a României 
prevăzute la art.3 alin.(2) din prezenta lege, 
precum şi orice modificare ulterioară a 
acestora vor fi publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea IV-a, pentru opozabilitate faţă 
de terţi, până la data sesizării Biroului 
permanent al Senatului cu propunerea de 
numire în funcţia de Director al Institutului. 
 

 
Art.10.- (1) În termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, se va finaliza 
procedura de numire în funcţie a directorului 
Institutului, conform art.3 din prezenta lege.  
 
(2) Până la data transmiterii către Biroul 
permanent al Senatului a propunerii de numire 
în funcţia de director al Institutului, Normele 
Fundamentale ale Familiei Regale a României, 
prevăzute la art.3 alin.(2), se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, 
pentru opozabilitate faţă de terţi. 
 
Autori: membrii comisiei  

 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă şi pentru o mai 
bună structurare a 
textului întrucât 
prevederile art.10 au 
caracter tranzitoriu, iar 
termenele pentru cele 
două acţiuni sunt diferite. 
 
Modificările ulterioare ale 
Normelor urmează regula 
publicităţii stabilită iniţial 
pentru acestea.  
Textul propus a se 
elimina este inutil şi nu 
respectă normele de 
tehnică legislativă. 
De asemenea, 
transmiterea propunerii 
de numire a directorului 
către Biroul permanent 
nu are o dată certă. 
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