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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă 
 

                                                
 

Nr. 4c-12/300/11.02.2020 
 
 
 
 

 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

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

masă, asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a 

Guvernului nr. 66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind 

înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, 

transmis cu adresa nr.  PL - x  473 din 21 octombrie 2019 şi înregistrat la Comisie cu nr.4 

c-12/300/22.10.2019. 

   

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
 Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

  
 

                
 



 
 

 2 

 
                                                      

 
 
 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă 
 

 
  
             

 

R A P O R T      

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului 

nr. 66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea 

Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 

 

         În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă, a fost sesizată, prin adresa nr. PL x 473 din 21 octombrie 2019, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 66/2019 pentru modificarea și completarea 
Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și 
Civilizația Levantului.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 14 octombrie 2019. 
 Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

 
 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ 
(nr.807/12.09.2019); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport (nr. 4c-
11/283/12.11.2019); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială (nr. 4c-
9/644/26.11.2019); 
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 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; 
 avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/823/11.12.2019); 

 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.117/2017, în scopul adoptării unor măsuri care să îmbunătăţească modul de desfăşurare 
a activităţilor, prin clarificarea statutului juridic al acestei instituţii, stabilirea obiectivelor 
şi detalierea atribuţiilor organelor de conducere, precum şi reglementarea statutului 
personalului angajat. 

Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţele Comisiei din zilele de 4 şi 11 februarie 
a.c. . 

 
La dezbateri a participat, in calitate de invitat, domnul Prof. Dr. Emil Constantinescu, 

Președintele României în perioada 1996 - 2000, Președinte al Institutului de Studii 
Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului. 

 
În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, au participat la dezbateri, în calitate de 
invitați, domnul Liviu Brătescu, Secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi domnul 
Mihai Firică, consilier.  
 

În urma examinării iniţiativei legislative membrii Comisiei pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă au hotărât, cu majoritateaa voturilor parlamentarilor 
prezenţi (două abțineri), întocmirea unui raport de adoptare a Proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 66/2019 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru 
Cultura și Civilizația Levantului,  în forma adoptată de Senat 

 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 
 

PREŞEDINTE,  

Gigel – Sorinel Ştirbu                                               

SECRETAR, 

Beatrice TUDOR 

  
 
 
 
 
 
 


