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Către : BIROUL PERMANENT AL SENATULUI

în conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României,

republicată, şi art. 89 din Regulamentul Senatului, vă înaintăm spre
propunerea
legislativă
adoptare
dezbatere
Şi
LEGE

privind

organizarea

şi

funcţionarea

Comisiei

Naţionale

a

României pentru UNESCO.
Solicit adoptarea propunerii legislative îh procedură de urgenţă,
în conformitate cu art. 76 alin. (3) din Constituţia României şi a art.
108 alin.(1) din Regulamentul Senatului.

în numele iniţiatorilor
Nr. crt.

Nume şi prenume iniţiator Grup parlamentar Semnătură
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Expunere de motive
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Propunerea legislativă reglementează şi schimbă statutul Comisiei Naţionale a României

pentru UNESCO ca instituţie a statului român, prin trecerea ei sub autoritatea Parlamentului
României.
;

Conform actualului cadru legal, stabilit de H.G. 624 din 16 august 1995, Comisia

Naţională a României pentru UNESCO este o instituţie publică în coordonarea Ministrului
Educaţiei Naţionale şi are legături de colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul
Culturii, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Academiei Române ţi alte instituţii şi
organisme centrale.

‘

!

i

Din păcate, prevederile H.G. 624/1995 privind aspectele de organizare şi funcţionare ale

CNR UNESCO precum şi relaţiile instituţionale cu celelalte organisme şi agenţii centrale cu
atribuţii pe linie UNESCO sunt incomplete. Prevederile acestui act normativ sunt depăşite de
evoluţia cadrului UNESCO în care România işi desfăşoară activitatea, pe de o parte, prin
creşterea instrumentelor dreptului internaţional la care ţara noastră a aderat, iar pe de altă parte, r :
de evoluţia cadrului instituţional intern, marcat de restructurări ale organismelor centrale de
specialitate ale administraţiei de stat.
,

De asemenea, în contextul internaţional actual, dezvoltarea cercetării ştiinţifice,

conservarea şi valorizarea patrimoniului naţional material şi imaterial, adaptarea sistemului
educaţional la evoluţia socială sunt elemente fundamentale ale unei dezvoltări durabile şi
anhonioase a României.
i

în acelaşi timp, activitatea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO a fost foarte

1

scăzută până acum din punct de vedere calitativ şi cantitativ în comparaţie cu instituţii similare
ale: aparatului guvernamental. Motivele acestei activităţi reduse sunt multiple şi de ordin
obiectiv;
Poziţionare instituţională nepotrivită (în subordinea Ministerul Educaţiei'
Naţionale, deşi Comisia Naţională a României pentru UNESCO are abilităţi
la fel de importante şi în domeniul patrimoniului naţional material,
monumentelor naturii sau reprezentării României la nivel internaţional);

probleme bugetare (din cauza existenţei mai multor instituţii implicate în

probleme legate de domeniile UNESCO, bugetul general este împărţit de o
manieră mai mult sau mai puţin aleatoare):

legislaţie incompletă (nu permite dezvoltarea coerentă a activităţii Comisiei
Naţionale a României pentru UNESCO şi cooperarea eficientă cu alte
instituţii ale statului care să sporească eficienţa şi să ducă la promovarea
activităţilor la nivel naţional şi internaţional).

Trecerea sub control parlamentar a Comisiei Naţionale pentru UNESCO va permite o
implicare mai puternică a Parlamentului României în problemele culturale, educaţionale şi
ştiinţifice, precum şi o creştere semnificativă a importanţei ţării noastre la nivel internaţional în

aceste domenii, prin adoptarea unor politici de dezvoltare durabilă şi a actelor normative
aferente.

Faţă de cele prezentate mai sus, s-a întocmit prezenta propunere legislativă pe care o

supunem Parlamentului spre dezbatere şi adoptare.

Iniţiatori:
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LEGE

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României
pentru UNESCO
I

I

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

i

Art.l - (1) Comisia Naţională a României pentru UNESCO denumită îri
continuare CNR UNESCO, este organizată şi funcţionează ca autoritate
administrativă

autonomă,

cu

personalitate

juridică,

sub

control

parlamentar
(2) Sediul CNR UNESCO este în municipiul Bucureşti, Str. Anton

i

Cehov nr. 8, sector 1.
(3) CNR UNESCO îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
prevederile prezentei legi şi ale legislaţiei aplicabile în domeniu
(4)

CNR UNESCO

are

ca

obiectiv

iniţierea,

organizarea

şi-

dezvoltarea capacităţii asociative, de mobilizare şi convergenţă în jurul
unor proiecte culturale, educaţionale si ştiinţifice de interes naţional a
tuturor acelor instituţii şi organizaţii guvernamentale, neguvernamentale,
asociaţii profesionale şi uniuni de creaţie, a reprezentanţilor societăţii
civile şl a personalităţilor independente care pot contribui la îndeplinirea
scopului şi obiectivelor CNR UNESCO
Alt. 2 CNR UNESCO are drept scop dezvoltarea armonioasa a societăţii
româneşti prin:
a)

gestionarea

organismele

şl

şi

dezvoltarea

instituţiile

publice

relaţiilor
române,

dintre
dintre

autorităţile,
organizaţiile

neguvernamentale cu experienţă sau care desfăşoară activităţi în
domeniile

educaţiei,

ştiinţei,

culturii,

comunicării

şi

tehnologiei

i informaţiei;
i

» pe domeniile de activitate UNESCO;

t

O

b) elaborarea şi implementarea unor politici de dezvoltare durabilă

c) reprezentarea intereselor naţionale în domeniile de activitate
UNESCO la nivel internaţional;
d)

promovarea

unor

strategii

de

cooperare

bilaterală

şi

multilaterală între state membre ale UNESCO.
Art. 3 (1) CNR UNESCO contribuie la dialogul şi implicarea autorităţilor şi
instituţiilor publice în programele, acţiunile şi manifestările UNESCO. în
realizarea

acestui

obiectiv,

CNR

UNESCO

desfăşoară

următoarele

activităţi :
a) creează cadrul de desfăşurare şi facilitează dezvoltarea
unui dialog naţional şi internaţional de cooperare în domeniile
de activitate prevăzute la art.2, prin organizarea de activităţi
specifice;
b)

identifică şi analizează, împreună cu

autorităţile şi

instituţiile publice iniţiative şi proiecte care urmează a se
realiza în cadrul unor programe naţionale, regionale sau
interregionale în domeniul de competenţă

al

UNESCO,

acordând, după caz, patronajul sau respectiv sprijinul său
moral şi, respectiv, material;
c) înaintează către UNESCO, prin colaborarea specialiştilor
din ministerele de resort şi alte instituţii publice, propuneri de
manifestări, proiecte şi programe;
d) informează Parlamentul României asupra oportunităţilor şi
formei de participare a României la programele UNESCO;
e)

elaborează

şi

publică

rapoarte

ştiinţifice,

materiale

documentare şi de sinteză, în colaborare cu instituţiile de
profil pe domeniile de competenţă ale UNESCO.
(2) CNR UNESCO sprijină cunoaşterea pe plan intern şi, după caz,
punerea în

practică

a

recomandărilor,

rezoluţiilor,

convenţiilor şi

programelor UNESCO. în realizarea acestui obiectiv, CNR UNESCO
desfăşoară următoarele activităţi :

f
ţ

a) colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, cu
organizaţiile neguvernamentale şi cu experţii care derulează
programele şi proiectelor UNESCO;
b)

I

asigură

difuzarea

Recomandările,

naţională

Rezoluţiile,

a

informaţiilor

Convenţiile

şi

despre

■

Programele

UNESCO precum şi cea provenind din alte ţări care se referă
la problemele de competenţă ale UNESCO;

i

c) urmăreşte evoluţia programelor UNESCO în România,
aplicarea Rezoluţiilor UNESCO precum şi punerea în practică
t

a prevederilor Convenţiilor UNESCO la care România este
parte;
(3)

CNR

UNESCO

încurajează

participarea

organizaţiilor

neguvernamentale, a diverselor' personalităţi, la elaborarea şi
înfăptuirea programelor UNESCO. în acest scop, CNR UNESCO :
a) identiftcă, analizează şi după caz susţine iniţiativele .
organizaţiilor

neguvernamentale

interes „ naţional

care

privind

promovează

programele
o

de

problematică

.

circumscrisă preocupărilor UNESCO, acordând patronajul său
t

pentru astfel de manifestări;

■

b) organizează împreună cu cei interesaţi acţiuni culturale,
educaţionale si ştiinţiifice, incluzându-le în programul său de
activităţi;

'

c) editează raportul său anual de activitate, atât pe suport de
hârtie cât şi electronic, în limbile română şl una din limbile de ■
lucru ale UNESCO şi susţine un site bilingv pe internet;
d) propune sau, după caz avizează instituirea unor premii
naţionale
t

sau

burse

de

studiu UNESCO

precum

şi

candidaturile la premiile şi bursele internaţionale UNESCO.
e) încurajează, pe plan naţional, studiile interdisciplinare şi
cooperarea

t

I

f

între

instituţiile

publice

şi

organizaţiile

—_

neguvernamentale cu activitate in domeniile de competenţă
ale UNESCO.
(4) CNR UNESCO promovează pe plan internaţional cooperarea
bilaterală, subregională, regională şi inter-regională, în domeniile
educaţiei, ştiinţei, culturii şi comunicării. în acest scop, CNR
UNESCO :
a) încheie convenţii şi înţelegeri de colaborare cu comisiile
naţionale

pentru

UNESCO

din

străinătate,

în

scopul

desfăşurării de programe şi manifestări specifice UNESCO şi
promovării iniţiativelor României în domeniu ;
b) organizează în ţară manifestări culturale, ştiinţifice sau
educaţionale pe teme de interes comun şi participă în
străinătate la manifestări similare iniţiate de alte comisii
naţionale pentru UNESCO ;
Art.4 - Pentru îndeplinirea rolului său, CNR UNESCO colaborează "Cu
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Culturii , Ministerul Afacerilor
Externe, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Academia Română, cu
celelalte organisme şi instituţii cu atribuţii şi responsabilităţi decurgând
din Convenţiile la care România este parte şi rezoluţiile UNESCO.
Alt. 5 - Pentru îndeplinirea obiectivelor sale CNR UNESCO poate încheia
singură sau în asociere, în condiţiile legii, operatori economici având
caracter lucrativ, asociaţii şi funcaţii şi poate încheia convenţii de
colaborare cu persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate.
Art.6 Orice proiect de act normativ al autorităţilor publice centrale, cu
excepţia celor iniţiate de membrii Parlamentului, care priveşte CNR
UNESCO şi domeniile în care acesta are atribuţii, se adoptă după ce în
prealabil s-a solicitat avizul CNR UNESCO. Avizul va fi transmis în termen
de 15 zile de la solicitare.

\
I

I

i

I

Art. 7 (1) în numele CNR UNESCO, preşedintele CNR UNESCO prezintă
1

Parlamentului, raportul de activitate anuai, împreună cu contul de

'

execuţie bugetară, până la data de 30 iunie a anului următor, ce vor fi
dezbătute, fără a fi supuse votului în şedinţa comună a- celor două

I

Camere ale Parlamentului.
(2) Raportul prevăzut la alin.(l) se publică de către CNR UNESCO,
după prezentarea acestuia în Parlament, în Monitorul Oficial al României,

I

Partea a Il-a.

I

Art. 8

(1) Conducerea CNR UNESCO este asigurata de:

t

a)Consiliul de conducere;

I
I

b) preşedintele CNR UNESCO;
c) vicepreşedintele CNR UNESCO.

(

Art. 9 (1) Consiliul de conducere este organul deliberativ âl ,CNR,
UNESCO şi este format din 9 membri.

ţ

- (2) Consiliul de.conducere este condus de preşedintele CNR .

.

i

t
!

UNESCO şi are următoarea componenţă:
a) preşedintele CNR UNESCO;

î

b) preşedintele Academiei Române sau un vicepreşedinte
desemnat de acesta

I

c) 7 membri desemnaţi de cale două Camere ale

I

!
(.

Parlamentului, în şedinţă comună, potrivit configuraţiei

t

politice şi ponderii lor în Parlament;
(3) Membrii Consiliului de conducere primesc, în condiţiile legii, o

I

indemnizaţie de şedinţă reprezentând 10% din indemnizaţia
preşedintelui CNR UNESCO.

I

Art.

10

Preşedintele

Comisiei

permanente

comune

a

Camerei

Deputaţilor şl Senatului pentru relaţia cu UNESCO este
I

I

i

preşedintele de onoare al CNR UNESCO.

-

Art.

11

Consiliul

de

conducere

are

următoarele

atribuţii:

a) aprobă strategia, proiectele şi programele de activitate
ale CNR UNESCO, atât pe plan intern, cât şi pe plan extern;
b) avizează structura organizatorică şi regulamentul de
organizare

şi

funcţionare

ale

CNR

UNESCO;

c) aprobă proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli,
precum
d)

şi

avizează

execuţia

bugetară

colaborarea

cu

din

anul

organizaţii

anterior;
interne

şi

internaţionale;
e) elaborează proiectul de regulament, de organizare şi
funcţionare a Consiliului de conducere;
Art. 12 (1) Consiliul de conducere se întruneşte semestrial în şedinţă
ordinară, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este
•. r.- .t”-. .. ,

necesar.
■ "(Z)" Convoca rea şedinţelor ordinare aie Consiliului de conducere se
face în scris, de către preşedintele CNR UNESCO, cu cel puţin 7
zile înainte de data şedinţei, precizându-se data, ora şi locul
desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei.
(3) Convocarea şedinţelor extraordinare ale Consiliului de
conducere se poate face la cererea preşedintelui CNR UNESCO
sau a unei pătrimi din numărul total al membrilor. Convocarea se
face nominal, prin orice mijloc de comunicare, precizându-se
ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării.
Art. 13 (1) Consiliul de conducere este legal constituit în prezenţa
majorităţii membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii
membrilor prezenţi.
(2) în cazul în care, la prima convocare. Consiliul de conducere nu
este legal constituit, a doua convocare este organizată în decurs de
două săptămâni, cu respectarea prevederilor prezentei legi, iar

■

:

I ■

hotărârile vor fi adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi,
oricare ar fi numărul acestora.
I

Alt. 14 (1) Conducerea CNR UNESCO este asigurată de un preşedinte cu
rang de secretar de stat, care este ajutat de un vicepreşedinte, cu

l

rang de subsecretar de stat.
(2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi de Parlament,'în

1
I
I

!

şedinţa comună a celor două Camere.
(3) Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
relaţia cu UNESCO audiază candidaţii pentru funcţiile de preşedinte şi
vicepreşedinte ai CNR UNESCO şi întocmeşte un aviz consultativ,
motivat, pe care îl prezintă în şedinţa comună a celor două Camere ale

I
i

Parlamentului, însoţit de listele de candidaţi.
(4) Numirea preşedintelui şi a vicepreşedintelui CNR UNESCO se

•

face pe o perioadă de 5 ani, cu respectarea condiţiilor de numire

'■

prevăzute în prezenta lege.

\
!

(5) Preşedintele este ordonator principal de credite.
(6) Preşedintele-şi...vicepreşedintele CNR UNESCO beneficiază de
cabinetul

!
i

demnitarului,

potrivit

prevederilor

art.544

din

Codul

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.. "

-

(7) CNR UNESCO are un secretar general, numit în condiţiile legii.

I

1

!
I
I

Art.15 (1) Preşedintele CNR UNESCO exercită următoarele atribuţii:
a) coordonează întreaga activitate a CNR UNESCO;
b) reprezintă CNR UNESCO în relaţiile cu persoanele fizice şi
juridice române şi străine;
c) încheie în numele CNR UNESCO acte juridice, potrivit legii;
d) prezintă anual Consiliului de conducere raportul de
activitate ;

i

e) emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii ;
f

I

\

I

•<
1
I

f)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

(2) Preşedintele CNR UNESCO poate delega atribuţii şi sarcini
vicepreşedintelui CNR UNESCO, prin ordin, în condiţiile legii,
(3) Preşedintele CNR UNESCO stabileşte atribuţiile secretarului
general, prin ordin, în condiţiile legii.
Art.l6 (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general ai CNR
UNESCO trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie cetăţeni români cu domiciliul în România, cu o bună reputaţie
şi

pregătire

profesională

şi

o

experienţă

profesională

corespunzătoare în domenii în care CNR UNESCO are competenţe;
b) să aibă studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă;
c) să nu fie senatori, deputaţi sau membri ai vreunui partid politic ori
organizaţie politică pe perioada exercitării mandatului;
d) să nu exercite o altă profesie sau să. nu ocupe o funcţie publică ori
- privetă, cu excepţia posibilităţii desfăşurării de activităţi didactice şi
cercetare ştiinţifică, cu evitarea conflictului de interese;
e) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct sau indirect, la
societăţi comerciale cu activităţi în domenii în care ei s-ar afla în
conflict de interese;
f) să nu aibă cazier judiciar;
g) să nu fie soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu
Preşedintele României, cu membrii birourilor permanente ale celor
două Camere ale Parlamentului sau ai Guvernului României.
(2) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se face de
către Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia
cu UNESCO.

Art. 17 Revocarea din funcţie a preşedintelui sau a vicepreşedintelui CNR
UNESCO se face conform procedurii prevăzute la art.l4 alin.(2), când

acesta nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.l6 sau dacă a fost
,

condamnat pentru o faptă penală printr-o hotărâre judecătorească

'

rămasă definitivă.

I

[

^

a

Art.18 In cazul imposibilităţii definitive de exercitare a mandatului de
către preşedintele ori vicepreşedinteie CNR UNESCO, precum şi în cazul
demisiei, la sesizarea CNR UNESCO, Comisia comună a Camerei

!

Deputaţilor

şi

Senatului

pentru

relaţia ' cu

UNESCO

propune

Parlamentului, în termen de 30 de zile, numirea unei alte persoane. Se
consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice
!

împrejurare care creează imposibilitatea exercitării mandatului pentru o

I

durată mai mare de 90 de zile consecutive.
Art.l9 (1) Calitatea de preşedinte sau vicepreşedinte al CNR UNESCO
!

încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, cu respectarea

'

prevederilor alin. (2);
f.

b) prin demisie; .

c) prin revocarea de către Parlament conform prevederilor art. 17; ’
d) prin înlocuire, conform art.18;
'

e) prin deces.
(2) Preşedintele şi vicepreşedintele CNR UNESCO ale căror mandate au

*

expirat rămân în funcţie până la numirea succesorilor lor.
(3) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), numirea unei noi persoane
se face pentru durata rămasă a mandatului.
(4) Pentru

înlăturarea

oricăror

incompatibilităţi

care

rezultă

din

prevederile art. 16, preşedintele şi vicepreşedintele CNR UNESCO au la
dispoziţie un termen de 10 de zile de la data numirii.
(5) Preşedintele sau vicepreşedintele CNR UNESCO au obligaţia să
notifice de îndată, în scris, CNR UNESCO şi Parlamentului apariţia
I

!

oricăreia dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 16. Până la

decizia Parlamentului de numire a unei noi persoane, mandatul lor este
suspendat de drept.

/

Art. 20 (1) Pe lângă preşedintele CNR UNESCO funcţionează un consiliu
consultativ format din personalităţi de prestigiu în domeniui culturii,
artei,

învăţământului
(2)

şi

Componenţa,

ştiinţei,

din

organizarea

ţară
şi

şi

din

străinătate.

funcţionarea

consiliului

consultativ se aprobă prin ordin al preşedintelui CNR UNESCO.

Art. 21

(1) Personalul CNR UNESCO se compune din demnitari,

funcţionari publici şi personal contractual ;
(2) Numărul maxim de posturi al CNR UNESCO este de 50 de
posturi, exciusiv demnitarii şi cabinetele acestora.
(3) Structura, componenţa, organizarea şi funcţionarea CNR
UNESCO vor fi reglementate prin Regulamentul de organizare şl
i-*' -f

-

funcţionare a acesteia.
Art. 22 (1) încadrarea personalului CNR UNESCO se face pe bază de
concurs sau examen, în condiţiile legii.
(2) Salarizarea personalului CNR UNESCO se face potrivit legislaţiei
în vigoare aplicabile personalului piătit din fonduri publice.
(3) în cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui
CNR UNESCO, având în vedere nevoile instituţionale şi structura de
personal, se pot înfiinţa, după caz, servicii, birouri şi/sau alte
compartimente, în condiţiile legii.
(4) Atribuţiile compartimentelor, atribuţiile şi responsabilităţile
personalului, precum şi circuitul intern al documentelor se stabilesc
prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin
ordin al preşedintelui CNR UNESCO, precum şi prin fişa postului.
Art.23 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al CNR UNESCO se elaborează
pe bază de programe. Cheltuielile curente şi de capital ale CNR

UNESCO se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la •
bugetul

de

Stat.

(2) Veniturile proprii ale CNR UNESCO se constituie din vânzarea
produselor

editoriale,

organizarea

de

sesiuni,

conferinţe, ■

manifestări cuitural-artistice şi ştiinţifice, reaiizarea de studii,
analize şi programe pe bază de contracte de cercetare, precuhn şi
I

din proiecte realizate în parteneriat public-privat şi se utilizează de
către

i

CNR

UNESCO,

potrivit

legii.

(3) Comisia poate primi şi foiosi donaţii şi sponsorizări, potrivit
legii.
i

r
( Art. 24 (1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei iegi, personaiul, patrimoniul, cuprinzând toate elementele
I

de activ şi pasiv, vor fi preluate de la Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, pe bază de protocol de predare-preluare.
(2) CNR UNESCO se subrogă în drepturile şi obligaţiile CNR •

\

UNESCO

prevăzute în

Hotărârea

Guvernului,

nr.624/1995

privind

organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru
UNESCO, cu modificările şi completările ulterioare.
i

Art. 25 Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 26 în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
legi,
I

i

1

i

i

CNR

Funcţionare.

UNESCO

va

elabora

Regulamentul

de

Organizare

şi

Art. 27 La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea
Guvernului, nr.624/1995 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei
Naţionale a României pentru UNESCO publicată în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 161 din 23 august 1995, cu modificările şi,
completările ulterioare.
Această lege a fost adoptată de Senat in şedinţa din ,

cu

respectarea

prevederilor art. 75 şi 76, alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI^
Anca Dana Dragu

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor

în şedinţa din

, cu respectarea prevederilor art..75 şi 76, alin. (2) din Constituţia
României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Ludovic Orban

