
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

R A P O R T  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind organizarea şi 

desfăşurarea  activităţii aşezămintelor culturale 

 

 Proiectul de Lege pentru Ordonanţei aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 118/2006 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, 

cu adresa nr. P.L-x 135 din 19 martie 2007. 

 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în 

fond, în procedură de urgenţă, cu acest proiect de Lege, spre avizare fiind transmis 

Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi.  În redactarea raportului Comisia a ţinut cont de avizele favorabile transmise 

de cele trei comisii  precum şi de avizul favorabil nr. 1778/22.12.2006 emis de 

Consiliul Legislativ. 

  Potrivit prevederilor art. 73  din Constituţia României, republicată, proiectul de 

Lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 Senatul, în calitate de primă Camera sesizată, a adoptat proiectul de lege cu 

modificări şi completări,  în şedinţa din 14 martie 2007. 

 Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţele Comisiei din zilele de  4 şi 17 

aprilie 2007.  

În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, din partea Guvernului, a participat la lucrările Comisiei, d-nul 
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Virgil Ştefan Niţulescu, secretar general în Ministerului Culturii şi Cultelor, iar din 

partea Asociaţiei Aşezămintelor Culturale,  domnul Vasile Golban, preşedinte. 

Proiectul de lege are ca obiect aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

118/2006 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, ce 

cuprinde dispoziţii care reglementează delimitarea aşezămintelor culturale  de drept 

public de cele de drept privat şi redefinirea  lor, corelarea dispoziţiilor referitoare la 

conducerea acestora cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2005 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură,  aprobată cu modificări prin Legea 

nr.114/2006, completarea normelor referitoare la finanţarea aşezămintelor culturale 

din bugetele publice, crearea cadrului legal pentru dezvoltarea şi finanţarea, din surse 

alocate de la bugetul de stat, a unui Program naţional de reabilitare, modernizare şi 

dotare a aşezămintelor culturale, instituţii publice din mediul rural şi mic urban. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 19 de membri ai 

Comisiei. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală 

în momentul votului. 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin (1) din Constituţia României, 

republicată şi ale art. 92. alin (9)  pct. 1 din Regulamentul, Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor  este Cameră  decizională. 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

propune adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

Guvernului nr. 118/2006 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 

culturale, cu amendamente. 

    

   PREŞEDINTE,    SECRETAR,  

      Cătălin MICULA                  Dumitru AVRAM 

 

         

        Şef  birou                                                        Consilier,                                        

       Cristina Dan                                                   Dan Kalber 
 
 
 
 



I. Amendamente admise 
 
  În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu următoarele 
amendamente: 

Nr. 
crt. 

 
Text ordonanţă  

 
Text Senat  

 
Text propus de Comisie 

(Autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendame

ntelor 
propuse 

 0 1 2 3 4 
1  Titlul legii: 

LEGE pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale 

Nemodificat  

2  ARTICOL UNIC.- Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 118 din 21 
decembrie 2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 1038 din 28 decembrie 2006, cu 
următoarele modificări şi completări: 

Nemodificat  

3 Titlul Ordonanţei: Ordonanţă de urgenţă 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale 

Nemodificat Nemodificat  
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4 CAPITOLUL I    
Dispoziţii generale

Nemodificat   Nemodificat

5 Art. 1. – Prezenta ordonanţă de urgenţă 
reglementează regimul juridic al 
înfiinţării, organizării şi desfăşurării 
activităţii aşezămintelor culturale.

Nemodificat   Nemodificat

6  
 
 
Art. 2. – (1) În sensul prezentei ordonanţe 
de urgenţă, aşezămintele culturale sunt 
instituţii publice sau persoane juridice de 
drept privat, indiferent de forma de 
organizare şi finanţare, care desfăşoară 
activităţi în domeniul cultural, de 
informare şi de educaţie permanentă, 
reprezentând servicii culturale de utilitate 
publică, cu rol în asigurarea coeziunii 
sociale şi a accesului comunitar la 
informaţie. 
 
 (2) Aşezămintele culturale pot fi: 
căminele culturale, casele de cultură, 
universităţile populare, şcolile populare de 
arte şi meserii, centrele culturale, 
formaţiile sau ansamblurile profesioniste 
pentru promovarea culturii tradiţionale, 
centrele zonale pentru educaţia adulţilor, 

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.2.- (1) În sensul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, aşezămintele 
culturale sunt instituţii publice sau 
persoane juridice care se organizează şi 
funcţionează ca persoane juridice de 
drept public sau, după caz, privat, care 
desfăşoară activităţi în domeniul 
cultural, de informare şi de educaţie 
permanentă, reprezentând servicii
culturale de utilitate publică, cu rol în 
asigurarea coeziunii sociale şi a 
accesului comunitar la informaţie. ” 

 

„Art.2.- (1) În sensul prezentei 
ordonanţe de urgenţă, aşezămintele 
culturale sunt persoane juridice de 
drept public sau privat, indiferent de 
forma de organizare şi finanţare, care 
desfăşoară activităţi în domeniul 
cultural, de informare şi de educaţie 
permanentă, reprezentând servicii 
culturale de utilitate publică, cu rol în 
asigurarea coeziunii sociale şi a 
accesului la informaţie. ” 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

1. La articolul 2, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

Pentru o 
exprimare 
mai clară şi 
mai sintetică 
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centrele pentru conservarea şi promovarea 
culturii tradiţionale şi altele asemenea. 
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(1), pot fi organizate şi pot funcţiona 
aşezăminte culturale fără personalitate 
juridică, precum ansamblul sau trupa 
artistică, indiferent de genul reprezentat, 
atelierul sau cenaclul cultural, galeria de 
artă şi alte asemenea. 

 
 
Nemodificat 

 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
(Amendament propus de Comisie) 

7  
 
Art. 3. - Autorităţile administraţiei 
publice locale, precum şi persoanele 
fizice sau persoanele juridice de drept 
privat pot înfiinţa aşezăminte culturale-
de gazdă, caracterizate prin: 
 
a) existenţa unui imobil în care să fie 
asigurate condiţiile tehnico-
administrative necesare funcţionării unui 
asemenea tip de aşezământ; 
 
b) asigurarea bugetului necesar 
funcţionării şi acoperirii cheltuielilor 
aferente găzduirii unor activităţi 
culturale de tipul celor prevăzute la art. 
4 alin. (3).0

 
 
Nemodificat 

2. Articolul 3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 3. – (1) Autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aproba funcţionarea  aşezămintelor 
culturale de drept public ca instituţii 
gazdă de spectacole şi/sau concerte, 
asigurând următoarele: 
a) existenţa unui imobil care să 
dispună de condiţiile tehnico-
administrative necesare prezentării de 
producţii artistice;   
 
b) bugetul necesar funcţionării şi 
acoperirii cheltuielilor aferente 
prezentării de producţii artistice. 
 
(2) Producţiile artistice sunt 
spectacolele şi/sau concertele definite 

Pentru a 
detalia 
prevederi 
legate de 
funcţionarea 
instituţiilor 
gazdă de 
spectacole 
şi/sau 
concerte 
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conform dispoziţiilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 21/2007 privind 
instituţiile şi companiile de 
spectacole sau concerte, precum şi 
desfăşurarea activităţii de 
impresariat artistic.“ 
(Amendament propus de Comisie) 

8  
 
 
Art. 4.- (1) Aşezămintele culturale, 
instituţii publice, îşi desfăşoară activitatea, 
în principal, pe bază de programe şi 
proiecte elaborate de conducerea acestora, 
în concordanţă cu strategiile culturale şi 
educativ-formative stabilite de autorităţile 
sau de instituţiile în subordinea cărora 
funcţionează. 
 
(2) Desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale urmăreşte, în principal, 
realizarea următoarelor obiective: 
 
a) oferirea de produse şi servicii culturale 
diverse pentru satisfacerea nevoilor 
culturale comunitare, în scopul creşterii 
gradului de acces şi participare a 
cetăţenilor la viaţa culturală; 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 

3. La articolul 4 alineatul (2) litera 
b) se modifică şi va  avea următorul 
cuprins: 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
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b) conservarea, protejarea, transmiterea, 
promovarea şi punerea în valoare a 
culturii tradiţionale şi a patrimoniului 
cultural imaterial; 
 
c)  educaţia permanentă şi formarea 
profesională continuă de interes 
comunitar, în afara sistemelor formale de 
educaţie; 
 
(3) În scopul realizării obiectivelor 
prevăzute la alin. (2) aşezămintele 
culturale pot organiza şi desfăşura 
activităţi de tipul: 
a) evenimentelor culturale cu rol educativ 
şi/sau de divertisment: festivaluri, 
concursuri, târguri, seminarii şi altele 
asemenea; 
b) susţinerii expoziţiilor temporare sau 
permanente, elaborării de monografii, 
susţinerii editării de cărţi şi publicaţii de 
interes local, cu caracter cultural sau 
tehnico-ştiinţific; 
c) promovării turismului cultural de 
interes local; 
 
 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 

 
„b) conservarea, cercetarea, 
protejarea, transmiterea, promovarea şi 
punerea în valoare a culturii 
tradiţionale şi a patrimoniului cultural 
imaterial;” 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
4. La articolul 4 alineatul (3), litera 
d) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Pentru 
lărgirea 
cadrului 
privind tipul 
activităţilor 
ce pot fi  
organizate. 
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d) conservării şi punerii în valoare a 
meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor; 
 
 
e) organizării de cursuri de educaţie 
civică, de educaţie permanentă şi formare 
profesională continuă. 
 
 
 
 
 
 
(4) Aşezămintele culturale se pot asocia în 
scopul desfăşurării unor activităţi 
culturale de tipul celor prevăzute la alin. 
(3). 
(5) Autorizarea aşezămintelor culturale 
pentru a desfăşura activităţi de formare 
profesională continuă se face conform 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
129/2000 privind formarea profesională a 
adulţilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 

„d) conservării, cercetării şi punerii în 
valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor 
şi tradiţiilor;” 
 
 
5. La articolul 4 alineatul (3) după 
litera e) se introduce o nouă literă, 
lit. f) cu următorul cuprins: 
 
„f) organizării de rezidenţe 
artistice.” 
 
 
Nemodificat 
 
 
  
Nemodificat 
 
 
 
 
 
(Amendament propus de Comisie) 

 
 
 
Pentru a fi 
posibilă 
organizarea 
de rezidenţe 
artistice. 
 
 
 

9  CAPITOLUL II 
Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
aşezămintelor culturale 

Nemodificat Nemodificat 

10 Art. 5. – (1) Aşezămintele culturale,    
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instituţii publice, se înfiinţează şi 
funcţionează în subordinea autorităţilor 
administraţiei publice centrale sau locale. 
(2)  Aşezămintele culturale, instituţii 
publice, pot înfiinţa filiale pe raza 
administrativ-teritorială a autorităţii 
administraţiei publice locale în subordinea 
căreia funcţionează, cu avizul acesteia. 
 
(3) Aşezămintele culturale, instituţii 
publice, pot purta numele uneia dintre 
personalităţile istoriei şi culturii naţionale 
sau locale; atribuirea denumirii se face 
conform legislaţiei în vigoare, la 
propunerea conducerii instituţiei, cu 
avizul direcţiei judeţene pentru cultură, 
culte şi patrimoniul cultural naţional. 

 
 
 
 
 
 
 
2. La articolul 5, alineatul (3) va avea 
următorul cuprins: 
„3) Aşezămintele culturale, instituţii 
publice, pot purta numele uneia dintre 
personalităţile istoriei şi culturii 
naţionale sau locale; atribuirea 
denumirii se face conform legislaţiei în 
vigoare.” 

 
 
 
 
 
 
 
Devine punctul 6 – Nemodificat 
 

11  
 
Art. 6. – (1) Aşezămintele culturale, 
instituţii publice, se organizează şi 
funcţionează în conformitate cu 
prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă şi ale regulamentelor de 
organizare şi funcţionare proprii, aprobate 
de autorităţile administraţiei publice în 
subordinea cărora funcţionează. 
 

 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Articolul 6 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 6. – (1) Autorităţile 
administraţiei publice în subordinea 
cărora funcţionează aşezămintele 
culturale, instituţii publice, aprobă 
pentru acestea, în conformitate cu 
prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă: 

a)  regulamentele de organizare şi 
funcţionare proprii; 

Pentru mai 
multă 
claritate şi 
în scopul 
fundamentă
rii deciziilor 
autorităţilor 
administraţi
ei publice 
locale 
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(2) Orice modificare a modului de 
organizare şi funcţionare a aşezămintelor 
culturale, instituţii publice, se aprobă prin 
actul autorităţii administraţiei publice 
centrale, respectiv prin hotărâre a 
consiliului local sau a consiliului judeţean, 
după caz, adoptată cu votul a două treimi 
din numărul total de consilieri. 
 
(3) În cazul aşezămintelor culturale din 
subordinea autorităţilor administraţiei 
publice locale, prefectul veghează la 
respectarea dispoziţiilor alin. (2), în 
condiţiile legii. 

 
 
 
 
 
 
3. La articolul 6, alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
„2) Orice modificare a modului de 
organizare şi funcţionare a
aşezămintelor culturale, instituţii 
publice, se aprobă prin actul autorităţii 
administraţiei publice centrale, respectiv 
prin hotărâre a consiliului local sau a 
consiliului judeţean, după caz.” 

 
(2) Orice modificare a modului de 
organizare şi funcţionare a
aşezămintelor culturale, instituţii 
publice, se aprobă prin actul autorităţii 
administraţiei publice centrale,
respectiv prin hotărâre a consiliului 
local sau a consiliului judeţean, după 
caz, adoptată cu votul a două treimi 
din numărul total de consilieri. 

 
 
Nemodificat 

b)  numărul de posturi; 
c)  statul se funcţiuni; 
d)  bugetul de venituri şi cheltuieli. 
(Amendament propus de domnul 
deputat Tudor Mohora) 

 
 
 

 

 

Pentru 
păstrarea 
unei 
prevederi 
din 
ordonanţă în 
scopul  
prevenirii 
unor 
posibile 
abuzuri. (3) În cazul aşezămintelor culturale din 

subordinea autorităţilor administraţiei 
publice locale, prefectul veghează la 
respectarea dispoziţiilor alin. (2), în 
condiţiile legii.” 
(Amendament propus de Comisie) 

 
 
 
 
 
 
 
 

12  Art. 7. – Autorităţile administraţiei 
publice locale, cu sprijinul de specialitate 
al bibliotecilor judeţene, pot organiza în 
cadrul aşezămintelor culturale, instituţii 
publice, servicii de documentare şi 

Nemodificat Nemodificat 
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informare comunitară.  
13  

 
Art. 8.- La nivelul fiecărui judeţ se 
organizează şi funcţionează, în condiţiile 
prezentei ordonanţe de urgenţă, cel puţin 
un aşezământ cultural, instituţie publică, 
în subordinea consiliului judeţean. 

 
 
Nemodificat 

8. Articolul 8 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 8.- La nivelul fiecărui judeţ se 
organizează şi funcţionează, în 
condiţiile prezentei ordonanţe de 
urgenţă, cel puţin un aşezământ 
cultural, instituţie publică, în
subordinea consiliului judeţean, care 
poate sprijini metodologic 
activitatea aşezămintelor culturale la 
nivel comunal.” 

 

Pentru 
introducerea 
unei 
prevederi 
privind 
îndrumarea 
metodologică
. 

(Amendament propus de domnul 
deputat Petre Străchinaru) 

14 Art. 9.- (1) Centrul Naţional pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale se organizează şi 
funcţionează în subordinea Ministerului 
Culturii şi Cultelor, ca instituţie publică 
de cultură, cu personalitate juridică, 
finanţată din venituri proprii şi din 
subvenţii acordate de la bugetul de stat. 
(2) Organizarea şi funcţionarea Centrului 
Naţional pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului Culturii şi 
Cultelor. 

Nemodificat Nemodificat  
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15 Art. 10. – Aşezămintele culturale de drept 

privat sunt înfiinţate de persoane fizice 
şi/sau juridice de drept privat, în condiţiile 
legii. 

Nemodificat Nemodificat  

16 Art. 11. – (1) Aşezămintele culturale fără 
personalitate juridică se înfiinţează şi 
funcţionează în cadrul persoanelor 
juridice de drept public sau de drept 
privat. 
(2) Aşezămintele culturale prevăzute la 
alin. (1) pot funcţiona numai în cazul în 
care persoana juridică în structura căreia 
sunt înfiinţate asigură resurse umane, 
materiale şi financiare. 

Nemodificat Nemodificat  

17   CAPITOLUL III 
Personalul şi conducerea aşezămintelor 
culturale, instituţii publice 

Nemodificat Nemodificat

18  
 
Art. 12. – (1) Funcţionarea aşezămintelor 
culturale instituţii publice, se asigură prin 
activitatea personalului angajat cu 
contract individual de muncă, pe perioadă 
nedeterminată sau determinată, în funcţii 
de specialitate, în funcţii tehnice şi 
administrative, precum şi prin activitatea 
unor persoane care participă la realizarea 

 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nemodificat 
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programelor şi proiectelor culturale în 
baza unor contracte încheiate potrivit 
prevederilor legale privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe sau în baza unor 
convenţii reglementate de Codul civil. 
(2) Încadrarea personalului cu contract 
individual de muncă pe perioadă 
nedeterminată se face pe bază de concurs 
sau examen, în condiţiile legii. 
 
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(2), în cazul personalului încadrat pe 
perioadă determinată, pe durata
desfăşurării unui program sau proiect, 
încheierea contractelor de muncă se poate 
face şi în mod direct, prin acordul 
părţilor.   

 

„3) Prin excepţie de la prevederile alin. 
(2), în cazul personalului încadrat pe 
perioadă determinată, pe durata 
desfăşurării unui program sau proiect, 
încheierea contractelor de muncă se 
poate face şi fără concurs, potrivit 
legii.” 

 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
4. La articolul 12, alineatul (3) va 
avea următorul cuprins: 

 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
(Amendament propus de Comisie) 

 
 
 
 
 
 
Pentru 
păstrarea 
formulării 
din 
ordonanţă 

19 Art. 13. – (1) Personalul de specialitate 
care desfăşoară activităţi artistice în cadrul 
aşezămintelor culturale, instituţii publice, 
angajat cu contract individual de muncă, 
este încadrat şi salarizat, în funcţie de 
pregătirea profesională, potrivit legislaţiei 
în vigoare aplicabilă personalului bugetar. 
(2) Personalul de specialitate care 
desfăşoară activităţi de educaţie 
permanentă în cadrul aşezămintelor 
culturale, instituţii publice, angajat cu 

Nemodificat 
 

Nemodificat  
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contract individual de muncă, este 
încadrat şi salarizat conform legislaţiei în 
vigoare, în funcţie de pregătirea 
profesională. 
(3) Pentru personalul didactic din 
învăţământul preuniversitar şi universitar, 
care desfăşoară activităţi de educaţie 
permanentă în cadrul aşezămintelor 
culturale, instituţii publice, nivelurile de 
salarizare se stabilesc conform 
prevederilor Legii nr. 128/1997 privind 
Statutul personalului didactic, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

20 Art. 14. – (1) Conducerea aşezămintelor 
culturale, instituţii publice, este asigurată 
de directorul general sau, după caz, de 
director. 
(2) Angajarea directorilor generali sau, 
după caz, a directorilor aşezămintelor 
culturale, instituţii publice, se face pe baza 
susţinerii unui concurs de proiecte de 
management, câştigătorii urmând să 
încheie un contract de management, în 
conformitate cu prevederile legii. 
(3) Contractul de management va conţine 
programele şi proiectele minimale pe care 
directorul general sau, după caz, directorul 
se angajează să le realizeze, în condiţiile 

Nemodificat 
 

Nemodificat  
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legii.  
21    CAPITOLUL IV

Finanţarea aşezămintelor culturale 
Nemodificat 
 
 

Nemodificat

22   Art. 15. – Finanţarea aşezămintelor 
culturale, instituţii publice, se realizează 
din venituri proprii şi subvenţii acordate 
de la bugetul de stat sau de la bugetele 
locale, după caz, precum şi din alte surse, 
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe 
de urgenţă. 

Nemodificat 
 

Nemodificat

23 Art. 16. – Aşezămintele culturale, 
instituţii publice, pot stabili, în condiţiile 
legii, preţuri sau tarife pentru activităţile 
pe care le desfăşoară, în conformitate cu 
prevederile art. 4 alin. (3), sumele încasate 
reprezentând venituri proprii ale acestora. 

Nemodificat 
 

9. La articolul 16 după alineatul 1 se 
introduce un nou alineat,  alin. (2) cu 
următorul cuprins: 
 
 
„(2) Veniturile proprii vor fi 
utilizate numai pentru finanţarea 
proiectelor şi programelor
culturale.” 

 

Pentru 
introducerea 
unor 
precizări 
privind 
cheltuirea 
fondurilor 

(Amendament propus de Comisie) 
24 Art. 17. – Aşezămintele culturale pot 

beneficia şi de donaţii şi sponsorizări, cu 
respectarea dispoziţiilor legale; 
liberalităţile de orice fel pot fi acceptate 
numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori 
sarcini care pot afecta autonomia 
instituţiei sau dacă nu sunt contrare 

Nemodificat 
 

Nemodificat  
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obiectului său de activitate. 
25 Art. 18. –  (1) Finanţarea activităţii de 

formare profesională continuă şi 
promovare socială a persoanei, 
desfăşurată de aşezămintele culturale, se 
face potrivit prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(2) Pentru finanţarea sistemului de 
educaţie permanentă prin aşezămintele 
culturale, instituţii publice, se pot 
constitui la nivel teritorial surse 
suplimentare de finanţare din taxele şi 
impozitele locale. 

Nemodificat 
 

Nemodificat  

26 Art. 19. – Sursele suplimentare locale 
pentru finanţarea activităţilor de educaţie 
permanentă pot fi utilizate pentru: 

a) cheltuieli pentru organizarea unor 
manifestări cultural-educative de 
interes local; 

b) cheltuieli pentru activităţi 
organizate în colaborare cu alte 
instituţii din ţară sau din 
străinătate. 

Nemodificat 
 

Nemodificat  

27 Art. 20. – Ministerul Culturii şi Cultelor, 
alte autorităţi ale administraţiei publice 
centrale, precum şi autorităţile 
administraţiei publice locale pot susţine 

Nemodificat 
 

Nemodificat  
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material şi financiar, singure sau în 
parteneriat, realizarea unor programe şi 
proiecte ale aşezămintelor culturale, 
instituţii publice, indiferent de 
subordonare, precum şi ale aşezămintelor 
culturale de drept privat, în condiţiile 
legii. 

28    CAPITOLUL V
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Nemodificat 
 

Nemodificat

29  
 
 
Art. 21. – (1) Ministerul Culturii şi 
Cultelor poate finanţa, din surse alocate 
de la bugetul de stat, din fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile, precum şi 
din alte surse, în condiţiile legii, un 
Program naţional de reabilitare,
modernizare şi dotare a aşezămintelor 
culturale, din mediul rural şi mic urban, 
denumit în continuare Programul. 

 

„Art.21.- (1) Ministerul Culturii şi 
Cultelor poate finanţa, din surse alocate 
de la bugetul de stat, din fonduri externe 
rambursabile şi nerambursabile, precum 
şi din alte surse, în condiţiile legii, un 
Program naţional pentru construcţia de 
aşezăminte culturale în localităţile unde 
nu există asemenea instituţii, precum şi 
pentru reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea  aşezămintelor culturale, din 
mediul rural şi mic urban, denumit în 
continuare Program 

 
 
 
 
 
(2) În sensul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, mediul mic urban este alcătuit 

5. La articolul 21, alineatele (1) şi (3) 
vor avea următorul cuprins: 
 

 
 
............................................................ 
 

10. La articolul 21, alineatele (1) şi 
(3) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:  
„Art. 21. – (1) Ministerul Culturii şi 
Cultelor poate finanţa, din surse 
alocate de la bugetul de stat, din 
fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile, precum şi din alte 
surse, în condiţiile legii, un Program 
naţional pentru construirea de sedii 
pentru aşezăminte culturale în 
localităţile unde nu există asemenea 
instituţii, precum şi pentru reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea  aşezămintelor 
culturale de drept public,  din mediul 
rural şi mic urban, denumit în 
continuare Program. 
Nemodificat 
 

Pentru o mai 
clară 
exprimare. 
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din localităţile urbane de rangul III, oraşe, 
definite în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 351/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului 
naţional – Secţiunea a IV -a – reţeaua de 
localităţi, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(3) Programul va avea ca principale 
obiective reabilitarea infrastructurii
culturale, precum şi dotarea aşezămintelor 
culturale din mediul rural cu echipamentul 
de practică culturală necesar, pentru: 

 
(3) Programul are ca principale 
obiective:  

a) întărirea rolului aşezămintelor 
culturale şi transformarea acestora în 
centre comunitare de acces la informaţie 
şi cultură şi de coeziune socială; 
b) diversificarea ofertei culturale; 
 
 
c) creşterea gradului de acces şi 
participare a populaţiei rurale la viaţa 
culturală. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
a) reabilitarea infrastructurii culturale; 
 
 
 
b) construcţia de aşezăminte culturale 
în localităţile unde nu există asemenea 
instituţii; 
c) dotarea aşezămintelor culturale din 
mediul rural.” 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Programul are ca principale 
obiective:  
 
 
 
a) reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii culturale; 
 
 
b) construirea de sedii pentru 
aşezăminte culturale în localităţile 
unde nu există asemenea instituţii; 
c) dotarea aşezămintelor culturale din 
mediul rural.” 
( Amendament propus de Comisie) 

30  6. La articolul 21, după alineatul (3) 
se introduce un alineat nou, alin. (31), 
cu următorul cuprins: 
„(31) Dotarea aşezămintelor culturale 
din mediul rural, conform alin.(3) lit. c), 
se va face cu echipamentul de practică 

Devine punctul 11 nemodificat  
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culturală necesar, pentru: 
a)   întărirea rolului aşezămintelor 
culturale şi transformarea acestora în 
centre comunitare de acces la informaţie 
şi cultură şi de coeziune socială; 
b) diversificarea ofertei culturale; 
c) creşterea gradului de acces şi 
participare a populaţiei rurale la viaţa 
culturală.” 

31  
 
(4) Programul se aplică începând cu anul 
2007 şi se va desfăşura pe o perioadă de 
doi ani.   

7. La articolul 21, alineatul (4) va 
avea următorul cuprins: 
„(4) Programul se aplică începând cu 
anul 2007 şi se va desfăşura pe o 
perioadă de 3 ani.” 

Devine punctul 12 nemodificat  

32  
 
Art. 22. – (1) Pentru a putea beneficia de 
finanţare în cadrul Programului,
autorităţile administraţiei publice locale, 
singure sau în parteneriat cu alte autorităţi 
publice ori cu organizaţii 
neguvernamentale din ţară sau din 
străinătate, vor elabora şi propune, pe 
bază de studii de fezabilitate, proiecte care 
trebuie să fie însoţite de programe şi 
proiecte culturale desfăşurate pe o 
perioadă de minimum 5

 

 ani, precum şi de 
garanţia asigurării unei finanţări, din 

9. Articolul 22 va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 22. – (1) Pentru a putea beneficia 
de finanţare în cadrul Programului, 
autorităţile administraţiei publice locale, 
singure sau în parteneriat cu alte 
autorităţi publice sau cu organizaţii 
neguvernamentale din ţară sau din 
străinătate, vor elabora şi vor propune, 
pe bază de studii de prefezabilitate şi 
fezabilitate, proiecte care trebuie să fie 
însoţite de programe şi proiecte 
culturale desfăşurate pe o perioadă de 
minimum 3 ani, precum şi de garanţia 

13. Articolul 22 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art. 22. – (1) Pentru a putea beneficia 
de finanţare în cadrul Programului, 
autorităţile administraţiei publice 
locale, singure sau în parteneriat cu 
alte autorităţi publice sau cu 
organizaţii neguvernamentale din ţară 
sau din străinătate, vor elabora şi vor 
propune, pe baza unei documentaţii 
justificative,  proiecte care trebuie să 
fie însoţite de programe şi proiecte 
culturale desfăşurate pe o perioadă de 
minimum 3 ani, precum şi de garanţia 

Pentru o 
exprimare 
mai 
sintetică. 
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resurse proprii sau atrase, de minimum 
20% din valoarea totală a proiectului de 
reabilitare, modernizare şi/sau dotare. 
 
 
(2) Valoarea minimă a finanţării alocate în 
cadrul Programului, din sursele prevăzute 
la art. 21 alin. (1), pentru un proiect este 
echivalentul în lei a 2.800 Euro, iar 
valoarea maximă, echivalentul în lei a 
100.000 Euro.  

asigurării unei finanţări, din resurse 
proprii sau atrase, de minimum 10% din 
valoarea totală a proiectului de 
reabilitare, modernizare şi/sau dotare. 
 
(2) Valoarea minimă a finanţării alocate 
în cadrul Programului, din sursele 
prevăzute la art. 21 alin. (1), pentru un 
proiect este echivalentul în lei a 2.800 
Euro, iar valoarea maximă, echivalentul 
în lei a 200.000 Euro” 

asigurării unei finanţări, din resurse 
proprii sau atrase, de minimum 10% 
din valoarea totală a proiectului de 
construcţie, reabilitare, modernizare 
şi/sau dotare. 
(2) Valorile minime şi cele maxime 
ale finanţărilor alocate se stabilesc 
prin Ghidul operaţional al
Programului potrivit prevederilor 
art. 26.” 

 

Pentru 
evitarea 
fixării unor 
limite 
arbitrare. 

 
(Amendament propus de Comisie) 

 
 
 
 
 

 
 

33  
 
 
Art. 23. – (1) Pentru implementarea 
Programului, se constituie Comisia 
privind determinarea oportunităţii de 
finanţare a proiectelor, denumită în 
continuare Comisie, formată din câte un 
reprezentant al Cancelariei Primului - 
Ministru, al Ministerului Culturii şi 
Cultelor, al Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, al 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
al Secretariatului General al Guvernului 
prin Departamentul pentru Relaţii 
Interetnice şi al Asociaţiei Comunelor şi 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. La articolul 23 alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.23.- (1) Pentru implementarea 
Programului se constituie Comisia 
privind determinarea oportunităţii de 
finanţare a proiectelor, denumită în 
continuare Comisie, formată din câte 
un reprezentant al primului-ministru, al 
Ministerului Culturii şi Cultelor, al 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, al Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative, al 
Ministerului Economiei şi 
Finanţelor, al Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Pentru 
implicarea 
mai largă a 
factorilor de 
răspundere 
la nivel 
central şi 
folosirea 
noilor 
titulaturi ale 
ministerelor. 
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al Asociaţiei Oraşelor din România, 
desemnaţi prin decizie a primului-
ministru, prin ordin al miniştrilor de resort 
sau, după caz, prin decizie a preşedintelui 
asociaţiei. 
 
 
 
 
(2) Preşedinţia Comisiei va fi asigurată de 
reprezentantul ministerului Culturii şi 
Cultelor, desemnat ca atare, prin ordin al 
ministrului culturii şi cultelor. 
(3) Lucrările Comisiei vor fi asigurate de 
un secretariat format din specialişti numiţi 
de către ministrul culturii şi cultelor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 

Locuinţelor,  al Secretariatului 
General al Guvernului, prin 
Departamentul pentru relaţii 
interetnice şi al Asociaţiei Comunelor 
şi al Asociaţiei Oraşelor din România, 
desemnaţi prin decizie a primului-
ministru, prin ordin al miniştrilor de 
resort sau prin decizie a preşedintelui 
asociaţiei, după caz.“ 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
(Amendament propus de Comisie) 

34 Art. 24. – Comisia selectează proiectele 
propuse de autorităţile administraţiei 
publice locale care îndeplinesc condiţiile 
minime prevăzute la art. 22 şi aprobă 
finanţarea celor care întrunesc criteriile 
prevăzute în Ghidul operaţional al 
Programului. 

Nemodificat  Nemodificat 

35  
 
 
Art. 25. – (1) Pentru monitorizarea 
implementării Programului, în structura 

 
 
 
Nemodificat 

15. La articolul 25, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.25.- (1) Pentru monitorizarea 
implementării Programului, în 
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Ministerului Culturii şi Cultelor se 
înfiinţează un compartiment care va 
funcţiona cu un număr de 15 posturi, din 
numărul total de posturi al Ministerului 
Culturii şi Cultelor.  
 
 
 

structura Ministerului Culturii şi 
Cultelor se înfiinţează un 
compartiment care va funcţiona cu un 
număr de 15 posturi, prin 
suplimentarea numărului de posturi 
al aparatului propriu al Ministerului 
Culturii şi Cultelor.“ 
(Amendament propus de Comisie) 

36  
______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________ 

16. La articolul 25 după alineatul (1) 
se introduce un nou alineat, alin. (11) 
cu următorul cuprins: 
„(11)  Numărul maxim de posturi 
prevăzut la Anexa nr. 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 78/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Culturii şi Cultelor, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, este de 192 posturi, 
exclusiv demnitarii şi cabinetul 
ministrului.“ 
(Amendament propus de Comisie) 

 

37 (2) Structura organizatorică, precum şi 
regulamentul de funcţionare ale 
compartimentului prevăzut la alin. (1) se 
vor stabili prin ordin al ministrului culturii 
şi cultelor. 
 
 

Nemodificat  Nemodificat 
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38 ________________________________ 9. După articolul 25 se introduce un 
nou articol, art. 251, cu următorul 
cuprins: 
„Art. 251- Autorităţile administraţiei 
publice locale care au fost selectate şi 
beneficiază de finanţare în cadrul 
Programului au obligaţia de a menţine 
destinaţia de aşezământ cultural pe o 
perioadă de minimum 15 ani. ” 

Devine punctul 17 nemodificat  

39  
 
Art. 26. – Ministerul Culturii şi Cultelor, 
împreună cu Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale elaborează, 
în termen de 60 de zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, Ghidul operaţional al
Programului, care va cuprinde: condiţiile 
de selecţie, cheltuielile eligibile, modul de 
organizare şi funcţionare a Comisiei, 
precum şi alte detalii legate de 
implementarea şi monitorizarea
Programului, aprobat prin hotărâre a 
Guvernului. 

 

 

„Art. 26. – Ministerul Culturii şi 
Cultelor, împreună cu Ministerul 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale elaborează, în termen de 90 de 
zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, Ghidul 
operaţional al Programului, care va 
cuprinde: condiţiile de selecţie, 
cheltuielile eligibile, modul de
organizare şi funcţionare a Comisiei, 
precum şi alte detalii legate de 
implementarea şi monitorizarea
Programului, aprobat prin hotărâre a 
Guvernului.” 

10. Articolul 26 va avea următorul 
cuprins: 

 

 

„Art. 26. – Ministerul Culturii şi 
Cultelor, împreună cu Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
elaborează, în termen de 90 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, Ghidul 
operaţional al Programului, care va 
cuprinde: condiţiile de selecţie, 
cheltuielile eligibile, modul de 
organizare şi funcţionare a Comisiei, 
precum şi alte detalii legate de 
implementarea şi monitorizarea
Programului, aprobat prin ordin 
comun al ministrului culturii şi 
cultelor şi ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale” 

18. Articolul 26 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 

Pentru 
folosirea 
noii 
titulaturi a 
Ministerului 
Agriculturii 
şi pentru 
folosirea 
unui 
instrument 
care să 
implice 
direct cele 
două 
ministere. 

(Amendament propus de Comisie) 
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40    Art. 27. – Aşezămintele culturale 
existente la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă continuă 
să funcţioneze. 

Nemodificat Nemodificat

41 Art. 28. – Pe data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 
292/2003 privind organizarea şi 
funcţionarea aşezămintelor culturale, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 473 din 2 iulie 
2003, se abrogă.   

Nemodificat Nemodificat  

 
 
 
 

 II. Amendamente respinse 
 

 În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
Crt. 

Text iniţial   Amendament
(Autorul amendamentului) 

Motivare Cameră decizională 

1 Art. 9.- (1) Centrul Naţional 
pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale se
organizează şi funcţionează în 
subordinea Ministerului Culturii şi 
Cultelor, ca instituţie publică de 
cultură, cu personalitate juridică, 

 

Art. 9.- (1) Se înfiinţează Centrul 
Naţional pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale 
având ca obiect de activitate: 
păstrarea nealterată şi 
valorificarea tradiţiilor, precum 
şi a bogatei moşteniri culturale a 

Motivarea amendamentului: 
O instituţia publică nouă are nevoie 
de o definire a obiectului de 
activitate  pe care urmează să o 
desfăşoare. 
Motivarea respingerii: 
Comisia a respins amendamentul 

Camera Deputaţilor 
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finanţată din venituri proprii şi din 
subvenţii acordate de la bugetul de 
stat. 

naţiunii noastre.  
 
(Amendament propus de domnul 
deputat Tudor Mohora) 

prezentat, întrucât această instituţie 
este înfiinţată. 

2 Art. 9. - 
(2) Organizarea şi funcţionarea 
Centrului Naţional pentru
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului Culturii şi 
Cultelor. 

 

Art. 9. (2) Centrul Naţional pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale: 

 

a) este instituţie publică de 
cultură, cu personalitate 
juridică, finanţată din 
venituri proprii şi din 
subvenţii acordate de la 
bugetul de stat; 

b) organizarea şi 
funcţionarea sa se aprobă 
prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Culturii şi 
Culturii şi Cultelor. 

(Amendament propus de 
domnul deputat Tudor 
Mohora) 

Motivarea amendamentului: 
Pentru o mai bună sistematizare şi 
redactare. 
Motivarea respingerii: 
Comisia a considerat că  textul 
ordonanţei este acoperitor. 

Camera Deputaţilor 

3 Art. 16.- – Aşezămintele culturale, 
instituţii publice, pot stabili, în 
condiţiile legii, preţuri sau tarife 
pentru activităţile pe care le 
desfăşoară, în conformitate cu 
prevederile art. 4 alin. (3), sumele 

Art. 16.- – Aşezămintele culturale, 
instituţii publice, stabilesc  preţuri 
sau tarife pentru activităţile pe care 
le desfăşoară, în conformitate cu 
prevederile art. 4 alin. (3), în 
condiţiile legii şi ale metodologiei 

Motivarea amendamentului: 
Pentru prevenirea unor interpretări 
Subiective şi pentru stabilirea 
corectă a preţurilor şi tarifelor este 
necesar ca ministerul de resort să 
aprobe metodologia – cadru de 

Camera Deputaţilor 
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încasate reprezentând venituri 
proprii ale acestora. 

cadru de fundamentare, avizare 
şi aprobare a nivelului preţurilor 
şi tarifelor, aprobată de
Ministerul Culturii şi Cultelor în 
termen de 30 zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi; sumele 
încasate pentru aceste activităţi 
reprezintă venituri proprii ale 
aşezămintelor culturale 
respective.  

 

fundamentare, avizare şi aprobare a 
nivelului preţurilor şi tarifelor  
pentru activităţile respective. 

 
(Amendament propus de domnul 
deputat Tudor Mohora) 

Motivarea respingerii: 
 Amendamentul de completare a 
articolului 16 adoptat de Comisie a 
fost considerat mai sintetic. 

4 Art. 21. – (1) Ministerul Culturii şi 
Cultelor poate finanţa, din surse 
alocate de la bugetul de stat, din 
fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile, precum şi din alte 
surse, în condiţiile legii, un 
Program naţional de reabilitare, 
modernizare şi dotare a
aşezămintelor culturale, din mediul 
rural şi mic urban, denumit în 
continuare Programul. 

 

Art. 21. – (1) Ministerul Culturii şi 
Cultelor va supune spre aprobare 
Guvernului, în termen de 30 de 
zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi Programul naţional 
de reabilitare, modernizare şi 
dotare a aşezămintelor culturale, 
din mediul rural şi mic urban, în 
perioada 2007-2008, denumit în 
continuare Programul, pe baza 
căruia se pot finanţa, din surse 
alocate de la bugetul de stat, din 
fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile, precum şi din alte 
surse, programe şi proiecte 

 
 

Motivarea amendamentului: 
Programul naţional este necesar să 
fie elaborat şi supus aprobării 
Guvernului. Numai pe această 
bază, prin stabilirea concretă a  
obiectivelor şi a surselor  de 
finanţare se poate asigura 
organizarea şi desfăşurarea normală 
a activităţilor preconizate. 
Motivarea respingerii: 
Comisia a considerat mai bună 
formularea  textului adoptat ca 
amendament  la alin. (1) al art.21. 
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culturale, în condiţiile legii. 
(Amendament propus de domnul 
deputat Tudor Mohora) 

Comisia a propus adoptarea proiectului de Lege cu unanimitatea voturilor celor prezenţi  în sală în momentul votului. 
 

Preşedinte,                                                                                                                    Secretar, 

     Cătălin MICULA                                                                                                                 Dumitru AVRAM 
 

Şef birou,                                                                                                                              Consilier, 
Cristina Dan                                                                                                                         Dan Kalber 
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