
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului
Cultural Român

Larga dezbatere naţională, organizată în anul 2002, despre problemele
actuale ale culturii româneşti a evidenţiat – atât în forumurile regionale, cât şi cu
prilejul Forumului Naţional – deosebita receptivitate şi imensul orizont de aşteptare al
comunităţii culturale din ţara noastră faţă de nevoia unei amplificări substanţiale a
atenţiei pentru viaţa culturală naţională, pentru adoptarea unor modalităţi înnoite,
racordate la spiritul şi tehnologiile contemporaneităţii, de stimulare şi comunicare a
creaţiei spirituale autohtone.

În conformitate cu obiectivele asumate şi aflate în derulare prin Programul
de guvernare în domeniul culturii, ca şi cu opiniile, argumentele şi opţiunile formulate
de societatea civilă şi comunitatea creatorilor din ţara noastră în cadrul Forumului
Naţional al Culturii a fost propusă înfiinţarea Institutului Cultural Român, instituţie
publică de interes naţional, care funcţionează sub autoritatea Preşedintelui României,
prin reorganizarea Fundaţiei Culturale Române şi a Editurii Fundaţiei Culturale
Române, ca şi prin preluarea Editurii Minerva.

Preşedintele României este preşedinte de onoare al Institutului Cultural
Român.

Institutul Cultural Român îşi propune dezvoltarea unei mari capacităţi
asociative, de mobilizare şi convergenţă în jurul unor mari proiecte culturale de
interes naţional, a tuturor acelor instituţii şi organizaţii neguvernamentale, uniuni de
creaţie, reprezentanţi ai societăţii civile şi personalităţi independente care pot
contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivelor sale.

Pentru a fi durabilă şi eficientă, activitatea Institutului Cultural Român va
antrena şi include, sub diferite forme, personalităţi de prestigiu din ţară şi străinătate,
va apela la specialişti şi coordonatori de proiecte cu experienţă, va instituţionaliza un
parteneriat activ cu societatea civilă, va realiza acţiuni şi evenimente comparabile şi
compatibile cu spiritul european al comunicării culturale.

Categoriile de programe mai importante în care Institutul Cultural Român îşi
propune să iniţieze proiecte şi acţiuni specifice sunt:

a) educaţia, pe următoarele direcţii şi teme: aprofundarea istoriei şi culturii
naţionale; cunoaşterea limbii române şi însuşirea unor limbi de circulaţie
internaţională; însuşirea limbajului informatic, a deprinderilor de utilizare a
tehnologiilor informatice şi de comunicare; educaţia ecologică şi educaţia civică, de
participare a tinerilor la viaţa publică;
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b) cercetare socială, cu proiecte pe teme referitoare la evoluţia vieţii sociale
româneşti, la lărgirea accesului la cultură, instruire şi educaţie ale diferitelor categorii
sociale ş.a.;

c) arta şi literatura, cu proiecte privind stimularea creaţiei originale,
încurajarea şi promovarea tinerilor talentaţi, popularizarea în mediile cele mai largi a
marilor opere ale artei şi literaturii române şi universale;

d) multimedia, cu proiecte de susţinere a cunoaşterii şi însuşirii noilor
tehnologii în domeniul comunicării şi mass-media.

Prin natura sa, Institutul Cultural Român nu se va substitui, în nici un fel,
vreuneia dintre instituţiile statului cu atribuţii executive în domeniul educaţiei, culturii
ori promovării imaginii ţării în străinătate, dar va reprezenta cadrul comun de
participare a acestora la proiecte culturale de anvergură naţională, ce presupun
armonizarea şi convergenţa ideilor, eforturilor şi resurselor din mai multe direcţii şi
componente ale societăţii româneşti.

Scopul Institutului Cultural Român îl constituie promovarea şi susţinerea
unor proiecte culturale de interes naţional pentru răspândirea valorilor culturale în
mediile sociale, stimularea creaţiei cultural-artistice naţionale, promovarea culturii,
creaţiei şi spiritualităţii româneşti în străinătate, aprofundarea istoriei şi culturii
naţionale, stimularea creaţiei originale, încurajarea şi promovarea tinerilor talentaţi,
organizarea unor ample manifestări la nivel naţional subsumate “Deceniului Culturii
Române”.

Pentru realizarea acestor obiective, Institutul Cultural Român va desfăşura
activităţi variate, precum: editarea unor lucrări de referinţă din domeniile literaturii,
artei şi ştiinţei – inclusiv în cadrul colecţiei “Biblioteca pentru toţi”; realizarea unor
proiecte ce pot fundamenta strategiile de creştere a accesului social la cultură şi
educaţie; organizarea şi participarea la seminarii şi conferinţe menite să asigure
contacte interne şi internaţionale în domeniu; elaborarea, în parteneriat cu instituţii
specializate, a unor studii, analize, cercetări şi prognoze pentru diferite sectoare ale
vieţii sociale şi culturale, din perspectiva comparativă cu fenomenele similare din alte
ţări; patronarea de acţiuni şi iniţiative organizate sub egida Preşedintelui României;
acordarea de diplome, burse, premii şi alte distincţii ori forme de stimulare.

Pe plan extern, activitatea Institutului Cultural Român se va realiza prin
intermediul institutelor culturale româneşti din străinătate, care îşi menţin
subordonarea administrativă actuală faţă de Ministerul Afacerilor Externe în ceea ce
priveşte finanţarea, numărul de posturi şi statutul diplomatic acordat personalului de
specialitate.

Numărul maxim de posturi al Institutului Cultural Român se stabileşte prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea preşedintelui Institutului, cu avizul Preşedintelui
României.

Institutul Cultural Român este condus de un preşedinte numit pentru un
mandat de 4 ani prin decret al Preşedintelui României. Funcţia de preşedinte al
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Institutului Cultural Român, asimilată celei de secretar de stat, este incompatibilă cu
calitatea de membru al unui partid politic.

Preşedintele emite, în condiţiile legii, ordine şi instrucţiuni.
Pe lângă preşedintele Institutului Cultural Român funcţionează un consiliu

consultativ, format din personalităţi prestigioase ale vieţii cultural-artistice şi
ştiinţifice, din ţară şi din străinătate.

Celelalte organe de conducere ale Institutului Cultural Român sunt Consiliul
de Conducere, ca organ deliberativ şi Comitetul Director, ca organ executiv.

Consiliul de Conducere este condus de preşedintele Institutului Cultural
Român şi este format din 21 membri, în următoarea componenţă: un reprezentant
desemnat de Preşedintele României şi unul desemnat de primul-ministru, câte un
secretar de stat desemnat de ministrul afacerilor externe, ministrul culturii şi cultelor
şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului, preşedintele Academiei Române sau un
vicepreşedinte desemnat de acesta, precum şi alţi 14 membri numiţi de Preşedintele
României, din care 7 la propunerea asociaţiilor şi uniunilor de creatori şi 7 la
propunerea preşedintelui institutului.

În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de Conducere adoptă hotărâri cu
votul majorităţii membrilor prezenţi.

Comitetul Director este alcătuit din 7 membri, dintre care unul este
preşedintele Institutului Cultural Român, iar 6 sunt numiţi de acesta dintre cei care au
funcţii de coordonare a activităţii diferitelor compartimente funcţionale ale
Institutului.

În exercitarea atribuţiilor sale, Comitetul Director adoptă decizii cu votul
majorităţii membrilor săi.

Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului Cultural Român se
finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat. Din acest
punct de vedere, mecanismul definitoriu al organizării şi activităţii Institutului
Cultural Român îl reprezintă :

a) structurarea şi finanţarea activităţii pe proiecte şi programe;
b) parteneriatul public-privat;
c) parteneriat instituţionalizat, inclusiv prin statut, cu societatea civilă, ca

necesar factor de complementaritate faţă de instituţiile statului, în participarea la
activitatea Institutului şi asumarea de răspunderi în derularea acesteia.

Veniturile proprii au ca surse vânzarea produselor editoriale, organizarea de
sesiuni, conferinţe, manifestări cultural-artistice şi ştiinţifice, realizarea de studii,
analize şi programe pe bază de contracte de cercetare, precum şi proiecte realizate în
parteneriat public-privat. Institutul poate primi şi folosi, de asemenea, donaţii şi
sponsorizări, în condiţiile legii.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român.


