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R A P O R T

asupra Propunerii legislative privind instituţiile publice de

spectacole şi concerte

Propunerea legislativă privind instituţiile publice de spectacole şi concerte (Pl

261/2003) a fost transmisă Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în

masă cu adresa nr. 261/26.06.2003, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de

informare în masă fiind sesizată în fond. Propunerea legislativă a fost trimisă, spre

avizare, Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei pentru buget, finanţe şi

bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Până la redactarea prezentului

raport, Comisiile sesizate pentru aviz nu au transmis documentele solicitate. În

redactarea raportului, Comisia a ţinut cont de avizul emis de Consiliul Legislativ.

Potrivit acestuia, Comisia a solicitat Punctul de vedere al Guvernului cu privire la

Propunerea legislativă. Până la data redactării prezentului raport, acest document nu a

sosit.

. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit

prevederilor art. 72 Constituţia României.

Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţele Comisiei din zilele de 16,

17, 23 şi 30 septembrie, precum şi 1, 2, 8, 21 şi 22 octombrie 2003.

În conformitate cu prevederile art. 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

la dezbaterea proiectului de Lege au participat, ca invitaţi, d-nul Cornel Todea,

vicepreşedintele Uniunii Teatrale din România, d-nul Ion Gibescu, şef de serviciu, şi

d-nele Carmen Dumitru, consilier, şi Cristina Stroe, inspector, din partea Ministerului

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, respectiv, d-nul Nicolae Scarlat, directorul



Centrului pentru Proiecte Culturale ARCUB, d-nul Déméter András, directorul

Teatrului Maghiar din Timişoara, şi d-nul Victor Ioan Frunză, regizor.

La lucrările Comisiei, în ziua votului final au fost prezenţi 18 deputaţi, din

totalul de 19 membri ai Comisiei.

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în

sală în momentul votării (12 voturi pentru).

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

masă propune aprobarea Propunerii legislative privind instituţiile publice de

spectacole şi concerte, cu amendamentele anexate.

PREŞEDINTE,                                   SECRETAR,

    Mihai Adrian MĂLAIMARE  MÁRTON Árpád Francisc       

    Consilier,     Expert,

    Virgil Ştefan NIŢULESCU            Cristina DAN



Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă

I. A M E N D A M E N T E   A D M I S E

la Propunerea legislativă privind instituţiile publice de spectacole şi concerte

Nr.

crt.

Text iniţial Textul propus

(autorul amendamentului)

Motivarea amendamentelor
propuse

0 1 2 3

1. 
Art. 2. - În sensul prezentei legi:

a) instituţii de spectacole şi concerte sunt: teatre,
orchestre şi ansambluri care prezintă publicului
spectacole dramatice, lirice, coregrafice, de
divertisment, folclorice, de varietăţi, de circ, de
păpuşi sau marionete, precum şi concerte, indiferent
de gen, sau orice alt tip de reprezentare în care
prestaţiile artiştilor interpreţi sau executanţi sunt,
comunicate direct publicului;

Art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 2. – În sensul prezentei legi:

a) instituţii publice de spectacole şi concerte sunt:
teatre, orchestre şi ansambluri care prezintă publicului
spectacole dramatice, lirice, coregrafice, de
divertisment, folclorice, de varietăţi, de circ, de păpuşi
sau marionete, precum şi concerte, indiferent de gen,
sau orice alt tip de reprezentaţie, în care prestaţiile
artiştilor interpreţi sau executanţi sunt prezentate direct
publicului, finanţate din venituri proprii şi din subvenţii
de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz;

Pentru a pune de acord definiţia
titlul şi obiectul legii.

Pentru o mai corectă exprimare,
domeniul legislaţiei financiare.

Pentru mai multă precizie în text.



b) producătorul de spectacole sau concerte este
persoana fizică sau juridică ce îşi asumă
responsabilitatea producerii spectacolului sau
concertului şi, în această calitate, organizează
realizarea şi furnizează mijloacele necesare, tehnice
şi financiare;

c) prin ansamblu artistic permanent se înţelege un
ansamblu din care cel puţin zece artişti interpreţi sau
executanţi sunt angajaţi cu contract individual de
muncă;

d) prin stagiune se înţelege perioada în care o
instituţie de spectacole sau concerte pregăteşte şi
comunică direct publicului producţiile sale artistice;
stagiunea cuprinde 10 luni consecutive din doi ani
calendaristici şi începe, potrivit regulamentului de
organizare şi funcţionare al instituţiei, la aceeaşi dată,
fiind urmată de o vacanţă de 2 luni.

b) producătorul de spectacole sau concerte este
persoana juridică sau fizică ce îşi asumă
responsabilitatea producerii spectacolului sau
concertului şi care, în această calitate, asigură mijloacele
materiale şi financiare necesare;

c) ansamblul artistic permanent este alcătuit din cel
puţin zece artişti interpreţi sau executanţi angajaţi cu
contract individual de muncă;

d) stagiunea este perioada în care o instituţie de
spectacole sau concerte pregăteşte şi prezintă direct
publicului producţiile sale artistice; stagiunea cuprinde,
de regulă, 10 luni consecutive din doi ani calendaristici,
fiind urmată de o vacanţă de două luni; durata şi data
începerii stagiunii se stabilesc prin regulamentul de
organizare şi funcţionare a instituţiei.

(Amendament propus de Comisie şi, parţial, de d-nul
deputat Dan Brudaşcu)

Pentru o exprimare mai fluentă.

Pentru o mai mare precizie
textului.

2. Art. 3  Ministerul Culturii şi Cultelor este autoritatea
administratiei publice centrale care elaborează
reglementările de specialitate din domeniul
institutiilor de spectacol şi urmăreşte aplicarea
acestora, precum şi a prevederilor prezentei legi.

Art. 3 se renumerotează şi devine art. 30.

(Amendament propus de Comisie)

Pentru o mai logică ordonare
textului legii.

3. 
Art. 4. - Instituţiile publice de spectacole şi concerte
au ca obiectiv principal promovarea creatiei

Art. 4 se renumerotează, devine art. 3, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
Art. 3. – Instituţiile publice de spectacole şi concerte au

Pentru a circumscrie, mai exa
principalul obiectiv al instituţii
publice de spectacole şi concerte.



autohtone şi universale, contribuind astfel  la
afirmarea valorilor culturale pe plan national si
international.

ca obiectiv principal promovarea valorilor culturale
autohtone şi universale, pe plan naţional si internaţional.

(Amendament propus de Comisie)

4. 

Art. 5. - (1) Instituţiile publice de spectacole şi
concerte au personalitate juridică şi se organizează şi
funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei
publice centrale sau locale, potrivit regulamentului
propriu de organizare şi funcţionare aprobat conform
normelor legale în vigoare.

(2) Instituţiile publice de spectacole şi concerte

au deplină autonomie în stabilirea şi realizarea

proiectelor şi programelor cultural-artistice.

(3) Instituţiile publice de spectacole şi concerte au în
administrare bunuri imobile şi mobile, au la
dispoziţie, ori au acces la cel puţin o sală de
spectacole sau concerte cu dotările tehnice aferente şi
dispun de mijloace financiare necesare pentru
organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice în
condiţii care să asigure continuitatea, regularitatea,
calitatea şi accesibilitatea spectacolelor şi concertelor
prezentate.

Art. 5 se renumerotează, devine art. 4, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
Art. 4. – (1) Instituţiile publice de spectacole şi concerte
au personalitate juridică şi se organizează şi
funcţionează potrivit regulamentelor proprii de
organizare şi funcţionare, aprobate conform normelor
legale în vigoare, în subordinea autorităţilor
administraţiei publice centrale sau locale.

(2) Instituţiile publice de spectacole şi concerte au

deplină autonomie în stabilirea şi realizarea

repertoriului, a proiectelor, precum şi a programelor

cultural-artistice.

(3) Instituţiile publice de spectacole şi concerte au în
administrare bunuri mobile şi imobile, au la dispoziţie
ori au acces la cel puţin o sală de spectacole sau
concerte cu dotările tehnice aferente şi trebuie să
dispună de mijloace financiare necesare pentru
organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice în
condiţii care să asigure continuitatea, regularitatea,
calitatea şi accesibilitate la spectacolele şi concertele
prezentate.

Îmbunătăţire redacţională.

Pentru o mai corectă precizare
drepturilor de care se buc
instituţiile publice de spectacole
concerte.

Pentru o exprimare corectă, 
punct de vedere juridic.

Pentru mai multă claritate în text



(Amendament propus de Comisie)

5. 

Art. 6. - (1) În funcţie de modul în care se
organizează activitatea lor specifică, instituţiile
publice de spectacole sunt:

a) instituţii de repertoriu;

b) instituţii de proiecte;

c) instituţii gazdă.

(2) Instituţiile de repertoriu sunt cele care au cel

puţin un ansamblu artistic permanent capabil să

susţină activitatea unei stagiuni de spectacole, cu

un portofoliu de cel puţin trei spectacole diferite

şi în care realizează cel puţin două spectacole noi

ce se adaugă portofoliului existent sau înlocuiesc

unele din componentele  acestuia.

(3) Instituţiile de proiecte sunt cele  care nu au un

ansamblu artistic permanent, dar dispun de

Art. 6 se renumerotează, devine art. 5, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
Art. 5. – (1) În funcţie de modul în care se organizează
activitatea lor specifică, instituţiile publice de spectacole
sunt, după caz:

a) instituţii de repertoriu;

b) instituţii de proiecte;

c) instituţii gazdă.

(2) Instituţiile de repertoriu sunt cele care au cel

puţin un ansamblu artistic permanent capabil să

susţină activitatea unei stagiuni, cu un portofoliu de

cel puţin trei spectacole diferite şi care realizează în

fiecare stagiune, cel puţin două spectacole noi ce se

adaugă portofoliului existent sau înlocuiesc unele

dintre componentele  acestuia.

(3) Instituţiile de proiecte sunt cele care nu au un

ansamblu artistic permanent, dar dispun de resursele

Din motive de tehnică legislativă

Pentru a conferi mai multă clarit
textului.

Pentru eliminarea unei posib
confuzii.



resursele logistice şi financiare necesare pentru a

realiza spectacole proprii pe care le prezintă în

serii determinate, pe durata unei stagiuni.

(4) Instituţiile gazdă sunt cele  care nu au un

ansamblu artistic permanent şi nu realizează

producţii artistice proprii, dar dispun de resursele

logistice şi financiare necesare pentru a găzdui şi

susţine reprezentarea unor spectacole sau

concerte realizate de alţi producători.

logistice şi financiare necesare pentru a realiza

spectacole proprii pe care le prezintă în serii

determinate, pe durata unei stagiuni.

(4) Instituţiile gazdă sunt cele care nu au un ansamblu
artistic permanent şi nu realizează producţii artistice
proprii, dar dispun de resursele logistice şi financiare
necesare pentru a găzdui şi susţine reprezentarea unor
spectacole sau concerte realizate de diferiţi producători.

(Amendament propus de Comisie)

6. 

Art. 7. - Instituţiile publice de concerte sunt orchestre
sau ansambluri instrumentale care deţin un ansamblu
artistic permanent capabil să susţină activitatea unei
stagiuni de concerte.

Art. 7 se renumerotează, devine art. 6, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
Art. 6. – Instituţiile publice de concerte sunt orchestre
sau alte formaţiuni instrumentale ori corale care deţin un
ansamblu artistic permanent, capabil să susţină
activitatea unei stagiuni de concerte.

(Amendament propus de Comisie)

Pentru a conferi mai multă preci
textului.

7. 
Art. 8. - Instituţiile publice de spectacole şi concerte
îşi programează activitatea pe criteriul sezonier al
stagiunilor.

Art. 8 se renumerotează şi devine art. 7.
Art. 7. - Instituţiile publice de spectacole şi concerte îşi
programează activitatea pe criteriul sezonier al
stagiunilor.

Din motive de tehnică legislativă



(Amendament propus de Comisie)

8. 
Art. 9. - Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerul Culturii şi Cultelor, unele instituţii publice
de spectacole sau concerte pot fi desemnate ca fiind
de importanţă naţională.

Art. 9 se renumerotează şi devine art. 8.

Art. 8. - Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerul Culturii şi Cultelor, unele instituţii publice de
spectacole sau concerte pot fi desemnate ca fiind de
importanţă naţională.

(Amendament propus de Comisie)

Din motive de tehnică legislativă

9. 
Art. 10. – (1) Finanţarea instituţiilor publice de
spectacole şi concerte se realizează din   venituri
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau
bugetele locale, după caz, precum şi potrivit
prevederilor prezentei legi.

(2) Instituţiile publice de spectacole şi concerte pot
folosi, pentru desfăşurarea activităţii lor, bunuri
materiale şi fonduri băneşti primite sub formă de
donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor
legale, liberalităţile de orice fel putând fi acceptate
numai dacă nu sunt grevate de condiţii sau sarcini
care ar afecta autonomia instituţiei, ori de natură să-i
impună o activitate contrară obiectului de activitate.

Art. 10 se renumerotează, devine art. 9, se modifică
şi va avea următorul cuprins:

Art. 9. – Finanţarea instituţiilor publice de spectacole şi
concerte se realizează din   venituri proprii şi subvenţii
acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,
după caz, precum şi potrivit prevederilor prezentei legi.

(Amendament propus de Comisie şi de d-nul deputat
Dan Brudaşcu)

Din motive de tehnică legislativă

Pentru o exprimare corectă.

Textul alin. (2) devine noul art. 1

10. 

Art. 11. - La fundamentarea şi aprobarea bugetelor de
venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice de

Art. 11 se renumerotează, devine art. 10,  se modifică
şi va avea următorul cuprins:
Art. 10. – (1) Pentru asigurarea finanţării de bază a
activităţii instituţiilor publice de spectacole şi concerte,

Din motive de tehnică legislativă



spectacole şi concerte este obligatoriu să se aibă în
vedere următoarele:

a) În cazul instituţiilor de repertoriu sau al celor de
proiecte, veniturile proprii şi subvenţia acordata se
stabilesc astfel :

i. veniturile proprii provenite din
exercitarea activităţii specifice se utilizeaza exclusiv
pentru finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor şi
programelor culturale;

ii. cota ce revine, potrivit
reglementărilor în vigoare, din veniturile proprii
provenite din exploatarea unor bunuri aflate în
administrare se  utilizeaza exclusiv pentru finanţarea
cheltuielilor funcţionale ale institutiilor: cheltuieli de
personal, cheltuieli materiale şi servicii pentru
întreţinerea şi reabilitarea bazei materiale;

iii. subvenţiile acordate pentru
finanţarea cheltuielilor funcţionale sunt folosite, în
corelaţie cu veniturile proprii prezumate a se realiza
din exploatarea bunurilor aflate în administrare,
pentru acoperirea integrala a cheltuielilor de personal
şi a cheltuielilor pentru întreţinerea, reabilitarea şi
dezvoltarea bazei materiale a institutiilor;

iv. subvenţiile acordate pentru
finanţarea cheltuielilor aferente programelor şi
proiectelor culturale, se folosesc, în corelaţie cu
veniturile proprii prezumate a se realiza din

de repertoriu şi de proiecte, conducerile acestora şi
autorităţile administraţiei publice centrale sau locale,
după caz, trebuie să respecte următoarele:

a) veniturile proprii provenite din exercitarea
activităţilor specifice se utilizează exclusiv pentru
finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor şi
programelor culturale;

b) cota ce revine, potrivit reglementărilor în vigoare, din
veniturile proprii provenite din exploatarea unor bunuri
aflate în administrare se  utilizează exclusiv pentru
finanţarea cheltuielilor funcţionale ale instituţiilor:
cheltuieli materiale şi servicii pentru întreţinerea şi
reabilitarea bazei materiale;

c) subvenţiile acordate pentru finanţarea cheltuielilor
funcţionale sunt folosite pentru acoperirea integrală a
cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor pentru
întreţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea bazei materiale a
instituţiilor;

d) subvenţiile acordate pentru finanţarea cheltuielilor
aferente programelor şi proiectelor culturale, se
folosesc, în corelaţie cu veniturile proprii prezumate a se
realiza din exercitarea activităţii specifice, pentru

Pentru o exprimare mai fluentă.

Din motive de tehnică legislativă

Pentru a nu contraveni prevederi
Legii finanţelor publice.

Pentru eliminarea unei exprim
confuze.



exercitarea activităţii specifice, pentru acoperirea
integrală a cheltuielilor directe aferente proiectelor şi
programelor culturale;

b) în cazul instituţiilor gazdă, subvenţia acordată

trebuie să asigure, în corelaţie cu veniturile

proprii provenite din exploatarea bunurilor aflate

în administrare, acoperirea integrală a

cheltuielilor curente şi de capital.

acoperirea integrală a cheltuielilor directe aferente
proiectelor şi programelor culturale.

(2) Pentru asigurarea finanţării de bază a activităţii

instituţiilor gazdă, subvenţia acordată trebuie să asigure,

în corelaţie cu veniturile proprii provenite din

exploatarea bunurilor aflate în administrare, acoperirea

integrală a cheltuielilor curente şi de capital.

(Amendament propus de Comisie)

Din motive de tehnică legislativă

Pentru o exprimare mai clară.

11. 

___________________________

După art. 10 se introduce un articol nou, art.  11,
care va avea următorul cuprins:
Art. 11. – (1) Ministerul Culturii şi Cultelor şi
autorităţile administraţiei publice locale pot subvenţiona
realizarea unor proiecte sau programe culturale, inclusiv
a unor turnee, de către instituţiile publice de spectacole
şi concerte, altele decât cele aflate în directă
subordonare, în condiţiile legii.

(2) În cadrul subvenţiilor acordate, potrivit dispoziţiilor
alin. (1), pot fi prevăzute şi stimulente pecuniare pentru
realizatorii proiectelor şi programelor culturale.

(Amendament propus de d-nii deputaţi Márton
Árpád Francisc şi Ioan Onisei)

Pentru completarea cadru
legislativ privind proiectele 
programele culturale, aşa c
acesta a fost stabilit prin Ordona
Guvernului nr. 51 din 11 aug
1998 privind îmbunătăţi
sistemului de finanţare 
programelor şi proiectelor cultura
aprobată cu modificări 
completări prin Legea nr. 245 
16 mai 2001.

12. După noul art. 11 se introduce un articol nou, art. Din motive de tehnică legislativă



___________________________

12, care va avea următorul cuprins:
Art. 12. – Instituţiile publice de spectacole şi concerte
pot folosi, pentru desfăşurarea activităţii lor, bunuri
materiale şi fonduri băneşti primite sub formă de donaţii
şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale,
liberalităţile de orice fel putând fi acceptate numai dacă
nu sunt grevate de condiţii sau sarcini care ar afecta
autonomia instituţiei, ori de natură să-i impună o
activitate contrară obiectului de activitate.

(Amendament propus de Comisie)

Materia acestui articol este prelu
din textul iniţial al art. 10 alin. (2

13. 

Art. 12. – (1) Funcţionarea instituţiilor publice de
spectacole şi concerte se asigură prin activitatea
personalului angajat în funcţii de specialitate artistică
sau tehnică, în funcţii auxiliare şi de întreţinere,
precum şi prin încheierea de contracte pe drepturi de
proprietate intelectuală.

(2) Pentru personalul artistic şi tehnic de specialitate,
săptămâna de lucru are o durată de şase zile, ziua de
luni fiind consacrată ca zi de repaus.

(3) Concediul anual de odihnă al personalului artistic
şi tehnic de specialitate se acordă în perioada dintre

Art. 12 se renumerotează, devine art.  13, se modifică
şi va avea următorul cuprins:
Art. 13. – (1) Funcţionarea instituţiilor publice de
spectacole şi concerte se asigură prin activitatea
personalului angajat în funcţii de specialitate artistică
sau tehnică, în funcţii auxiliare şi de întreţinere, precum
şi prin încheierea de contracte, potrivit prevederilor
legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe, şi de
convenţii civile.

(2) Activitatea fiecărui salariat din cadrul personalului
artistic este normată potrivit fişei postului.

(3) Activitatea săptămânală a instituţiei cuprinde şase
zile de lucru, ziua de luni fiind, de regulă, consacrată
repausului.

(4) Concediul anual de odihnă al personalului artistic şi
tehnic de specialitate se acordă în perioada dintre

Din motive de tehnică legislativă

Pentru a circumscrie mai c
posibilităţile de angajare 
personalului.

Pentru a stabili obligativita
existenţei unei fişe a postului,
pentru personalul artistic.

Pentru o exprimare mai clară.

Din motive de tehnică legislativă



stagiuni şi are o durată care asigură compensarea
zilelor libere neacordate pe parcursul unei stagiuni.

stagiuni şi are o durată care asigură compensarea zilelor
libere neacordate pe parcursul unei stagiuni.

(Amendament propus de Comisie)

14. 

Art. 13. - (1) Personalul contractual al instituţiilor
publice de spectacole şi concerte angajat prin
contract individual de muncă se încadrează în
funcţiile de specialitate prevăzute în anexa la
prezenta lege; anexa face parte integranta din
prezenta lege.

(2) În cadrarea si promovarea personalului artistic se
face în baza criteriilor de evaluare a posturilor si a
performantelor profesionale individuale la momentul
angajării şi, respectiv, în baza unor evaluări ce au loc
din 6 în 6 luni.

(3) Criteriile de evaluare a posturilor şi a
performanţelor profesionale individuale, precum şi
normele de muncă, se stabilesc prin contractul
colectiv de muncă la nivel de ramură şi, respectiv, de
institutie.

Art. 13 se renumerotează, devine art.  14, se modifică
şi va avea următorul cuprins:

Art. 14. – (1) Personalul instituţiilor publice de
spectacole şi concerte angajat prin contract individual de
muncă se încadrează în funcţiile de specialitate
prevăzute în anexă, care face parte integrantă din
prezenta lege.

(2) Încadrarea şi promovarea personalului artistic şi
tehnic de specialitate se face în baza criteriilor de
evaluare a posturilor şi a performanţelor profesionale
individuale la momentul angajării şi, respectiv, în baza
unor evaluări ce au loc din şase în şase luni.

(3) Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale

individuale, precum şi normele de muncă, se stabilesc

prin contractul colectiv de muncă la nivel de ramură şi,

respectiv, de instituţie.

(Amendament propus de Comisie şi de d-nul deputat
Dan Brudaşcu)

Din motive de tehnică legislativă

Din motive de tehnică legislativă
pentru a acoperi o lacună a textul

Pentru eliminarea unei posib
confuzii.

15. 
Art. 14.  - (1) În cazul personalului încadrat în funcţii

Art. 14 se renumerotează, devine art.  15, se modifică
şi va avea următorul cuprins:



de specialitate artistică sau tehnică, contractele
individuale de muncă se pot încheia:

a) pe durată nedeterminată;

b) pe o durată determinată de până la un an,
sau pentru o stagiune.

c) pe spectacol;

(2) Încadrarea personalului se face pe bază de
concurs sau examen organizate în condiţiile legii.

Art. 15.  – (1) În cazul personalului încadrat în funcţii de
specialitate artistică sau tehnică, contractele individuale
de muncă se pot încheia:

a) pe durată nedeterminată;

b) pe o durată determinată de până la un an, sau pentru o
stagiune;

c) pe spectacol.

(2) Încadrarea personalului se face pe bază de concurs
sau examen organizat în condiţiile legii sau, în mod
excepţional, prin negociere directă.

(Amendament propus de Comisie şi de d-nul deputat
Dan Brudaşcu)

Din motive de tehnică legislativă

Din motive de tehnică legislativă

Pentru a se putea ţine cont 
specificul activităţii din instituţ
de spectacole şi concerte unde,
unele cazuri, din considere
artistice şi estetice, organiza
concursului nu este posibilă.

16. 

Art. 15. - (1) Pentru desfăşurarea unor activităţi de
natura celor executate de personalul încadrat în
funcţii de specialitate, instituţiile pot încheia
contracte pe drepturi de proprietate intelectuală.

(2) Plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se
consideră cheltuieli aferente programelor şi
proiectelor culturale şi se prevăd ca atare în bugetele
de venituri şi cheltuieli ale instituţiei.

Art. 15 se renumerotează, devine art.  16, se modifică
şi va avea următorul cuprins:
Art. 16. - (1) Pentru desfăşurarea unor activităţi de
natura celor executate de personalul încadrat în funcţii
de specialitate, instituţiile pot încheia contracte potrivit
prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile
conexe.

(2) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1) se consideră
cheltuieli aferente programelor şi proiectelor culturale şi
se prevăd ca atare în bugetele de venituri şi cheltuieli ale
instituţiei.

Din motive de tehnică legislativă

Pentru o exprimare mai corectă.

Pentru respectarea propriet
termenilor.



(Amendament propus de Comisie)

17. 

Art. 16.  - Personalul artistic de specialitate angajat
pe durata determinata de un an, sau stagiune, si care
nu poate beneficia de o locuinta de serviciu, are
dreptul la o indemnizatie de cazare egala cu 50% din
nivelul minim de încadrare al functiei de bază.

Art. 16 se renumerotează, devine art.  17, se modifică
şi va avea următorul cuprins:
Art. 17. – Personalul artistic de specialitate angajat pe
durata determinată de un an sau pe durata unei stagiuni,
şi care nu poate beneficia de o locuinţă de serviciu, are
dreptul la o indemnizaţie de cazare egală cu 50% din
nivelul minim de salarizare corespunzător încadrării în
funcţia de bază.

(Amendament propus de d-nul deputat Ioan Onisei)

Din motive de tehnică legislativă

Pentru o exprimare mai corectă.

18. 
Art. 17. - Conducerea, organizarea şi gestionarea
activităţii instituţiilor publice de spectacole şi
concerte se încredinţează, prin contract de
management, unui director sau director general,
persoană fizică, desemnat pe bază de concurs
organizat în condiţiile legii.

Art. 17 se renumerotează, devine art.  18, se modifică
şi va avea următorul cuprins:
Art. 18. – Conducerea, organizarea şi gestionarea
activităţii instituţiilor publice de spectacole şi concerte
se încredinţează, prin contract de management, unui
director sau director general, persoană fizică, desemnată
pe bază de concurs organizat în condiţiile legii.

(Amendament propus de Comisie)

Din motive de tehnică legislativă

Pentru corectarea unei er
materiale.

19. 

Art. 18. - (1) Contractul de management reprezintă
acordul de voinţă între părţi şi se încheie în forma
scrisă, în vederea realizării unor obiective şi a unor
criterii de performanţă cuantificabile în schimbul

Art. 18 se renumerotează, devine art.  19, se modifică
şi va avea următorul cuprins:
Art. 19. – Contractul de management reprezintă acordul
de voinţă între părţi şi se încheie, în formă scrisă, în
vederea realizării unor obiective şi pe baza unor criterii
de performanţă cuantificabile, în schimbul unei plăţi.

Din motive de tehnică legislativă

Pentru o exprimare mai corectă.

Pentru eliminarea unei preved



unei plăţi.

(2) Plata rezidă în acordarea drepturilor salariale
stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare şi a
unei participări la repartizarea fondurilor de premiere
specifice institutiei, stabilită prin negociere.

(Amendament propus de Comisie şi de d-nul deputat
Dan Brudaşcu)

inaplicabile.

20. 

Art. 19. - Sunt părţi în contractul de management:

a) autoritatea administraţiei publice în subordinea
căreia este organizată şi funcţionează instituţia;

b) directorul institutiei.

b

Art. 19 se renumerotează, devine art.  20, se modifică
şi va avea următorul cuprins:

Art. 20. – Sunt părţi în contractul de management:

a) autoritatea administraţiei publice în subordinea căreia
este organizată şi funcţionează instituţia;

b) directorul sau, după caz, directorul general al
instituţiei.

(Amendament propus de Comisie)

Din motive de tehnică legislativă

Pentru o exprimare mai corectă.

21. 

Art. 20. - Contractul de management se încheie pe o
durată de patru ani sau patru stagiuni.

Art. 20 se renumerotează, devine art.  21, se modifică
şi va avea următorul cuprins:
Art. 21. – (1) Contractul de management se încheie,
iniţial, pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea
prelungirii, cu acordul părţilor, în condiţiile îndeplinirii
obiectivelor şi criteriilor de performanţă convenite.

(2) Perioada de prelungire a contractului de
management este convenită de părţi şi nu poate depăşi
cinci ani.

(3) Contractul de management poate fi reziliat de
autoritatea administraţiei publice, în cazul nerespectării

Din motive de tehnică legislativă

Pentru a conferi mai multă rigo
textului.

Pentru a prevedea, în mod expli
posibilitatea prelung
contractului, respectiv, a rezili
acestuia, de la caz la caz.



obiectivelor şi criteriilor de performanţă convenite.

(Amendament propus de Comisie)

22. 

Art. 21. - Prin contractul de management autoritatea
administraţiei publice semnatare este obligată a-şi
asuma condiţii minimale de finanţare din alocaţii de
la bugetul de stat sau bugetele locale după caz, a
cheltuielilor instituţiei respective, pe întreaga durată a
contractului.

Art. 21 se renumerotează, devine art.  22, se modifică
şi va avea următorul cuprins:
Art. 22. – Prin contractul de management, autoritatea
administraţiei publice semnatare este obligată să asigure
condiţii minimale de finanţare, din alocaţii de la bugetul
de stat sau bugetele locale, după caz, a cheltuielilor
instituţiei respective, în raport cu obiectivele şi criteriile
de performanţă stabilite de părţi şi pe întreaga durată a
contractului de management.

(Amendament propus de Comisie şi de d-nul deputat
Dan Brudaşcu)

Din motive de tehnică legislativă

Pentru eliminarea unei posib
interpretări greşite.

23. 
Art. 22. - Conţinutul cadru al contractului de
management, criteriile de performanţă cuantificabile,
precum şi modalităţile de evaluare a îndeplinirii
acestora se stabilesc prin norme metodologice
aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Culturii şi Cultelor.

Art. 22 se renumerotează, devine art.  23, se modifică
şi va avea următorul cuprins:
Art. 23. – Conţinutul cadru al contractului de
management, criteriile de performanţă cuantificabile,
precum şi modalităţile de evaluare a îndeplinirii acestora
se stabilesc prin norme metodologice elaborate de
Ministerul Culturii şi Cultelor şi aprobate prin hotărâre a
Guvernului.

(Amendament propus de Comisie)

Din motive de tehnică legislativă

Pentru o exprimare mai corectă.

24. 
Art. 23. - Activitatea instituţiilor publice de
spectacole şi concerte poate fi concesionată unei

Art. 23 se renumerotează, devine art.  24, se modifică
şi va avea următorul cuprins:
Art. 24. – Activitatea instituţiilor publice de spectacole

Din motive de tehnică legislativă



persoane fizice sau persoane juridice de drept privat,
română sau străină, în condiţiile reglementate de
normele legale în vigoare privind regimul
concesiunilor, precum şi de prezenta lege.

şi concerte poate fi concesionată unei persoane fizice
sau persoane juridice de drept privat, română sau
străină, în condiţiile reglementate de prevederile legale
în vigoare privind regimul concesiunilor, precum şi de
prezenta lege.

(Amendament propus de Comisie)

Pentru o exprimare corectă, 
punct de vedere juridic.

25. 

Art. 24. - (1) Concesionarii persoane fizice trebuie să
aibă o bună reputaţie artistică şi profesională, sau să
fi condus în bune condiţii institutii  de acelaşi profil
sau complexitate.

(2) Concesionarii persoane juridice trebuie să aibă o
experienţă de cel puţin trei ani apreciată ca valoroasă
în organizarea şi desfăşurarea unor programe şi
proiecte din domeniul artelor spectacolului.

(3) În aplicarea prevederilor de la alin. (1) şi (2),
Ministerul Culturii şi Cultelor sau serviciile
descentralizate ale acestuia emit, la cererea
persoanelor fizice sau juridice interesate, certificate
de evaluare a competenţei în managementul artelor
spectacolului, care se constituie în condiţie minimală
pentru prezentarea unei oferte de concesionare.

(4) Sunt exceptate de la obligaţia prezentării
certificatului de evaluare precizat la alin. (3)
organizaţiile neguvernamentale recunoscute,  ca fiind

Art. 24 se renumerotează, devine art.  25,  se
modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 25. – (1) Concesionarii persoane fizice trebuie să
aibă o bună reputaţie profesională sau să fi condus, în
bune condiţii, instituţii  de acelaşi profil.

(2) Concesionarii persoane juridice trebuie să aibă o
experienţă de cel puţin trei ani apreciată ca valoroasă în
organizarea şi desfăşurarea unor programe şi proiecte
din domeniul artelor spectacolului.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), Ministerul
Culturii şi Cultelor sau serviciile deconcentrate ale
acestuia emit, la cererea persoanelor fizice sau juridice
interesate, certificate de evaluare a competenţei în
managementul artelor spectacolului, care se constituie în
condiţie minimală pentru prezentarea unei oferte de
concesionare.

(4) Sunt exceptate de la obligaţia prezentării
certificatului de evaluare prevăzut la alin. (3)
organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniu,
recunoscute ca fiind de utilitate publică, potrivit legii.

Din motive de tehnică legislativă

Pentru o exprimare corectă, 
punct de vedere juridic.

Pentru o exprimare corectă, 
punct de vedere juridic.



de utilitate publică. (Amendament propus de Comisie şi, parţial, de d-nul
deputat Dan Brudaşcu)

26. 
Art. 25. - Caietul de sarcini al concesiunii şi
contractul de concesiune vor cuprinde, pe lângă
conţinutul reglementat de normele în vigoare privind
regimul general al concesiunilor, următoarele:

a) obiectul specific al concesiunii, respectiv
proiectele şi programele culturale minimale ce
urmează a se realiza şi condiţiile de accesibilitate a
preţului biletelor la spectacolele şi concertele
organizate;

b) subvenţia ce urmează a se acorda de la bugetul de
stat sau bugetele locale după caz, pe întreaga durată a
concesiunii şi termenele de plată;

c) condiţiile de menţinere, pensionare sau
disponibilizare a personalului încadrat în funcţii de
conducere, de specialitate, de întreţinere şi auxiliare
în momentul încheierii contractului de concesiune.

Art. 25 se renumerotează, devine art.  26,  se
modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 26. – Caietul de sarcini al concesiunii şi contractul
de concesiune vor cuprinde, obligatoriu, pe lângă
conţinutul reglementat de prevederile legale în vigoare
privind regimul general al concesiunilor, următoarele:

a) obiectul specific al concesiunii, respectiv proiectele şi
programele culturale minimale ce urmează a se realiza şi
condiţiile de accesibilitate a preţului biletelor la
spectacolele şi concertele organizate;

b) subvenţia ce urmează a se acorda de la bugetul de stat
sau de la bugetele locale, după caz, pe întreaga durată a
concesiunii, precum şi termenele de plată până la care
aceasta se va aloca;

c) clauzele privind menţinerea sau disponibilizarea
personalului încadrat în funcţii de conducere, de
specialitate, de întreţinere şi auxiliare.

(Amendament propus de Comisie)

Din motive de tehnică legislativă

Pentru înlăturarea oricărei posib
confuzii.

Pentru o exprimare mai corectă.

Pentru o exprimare corectă 
punct de vedere jurid
Pensionarea nu poate face obiec
acestei legi.

27. 
Art. 26. - Ministerul Culturii şi Cultelor elaborează
norme metodologice privind concesiunea instituţiilor
publice de spectacole şi concerte pe care le supune
aprobării Guvernului.

Art. 26 se renumerotează, devine art.  27,  se
modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 27. – În termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, prin
hotărâre, norme metodologice privind concesiunea
activităţii instituţiilor publice de spectacole şi concerte,

Din motive de tehnică legislativă

Pentru respectarea terminolog



elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor.

(Amendament propus de Comisie)

din Legea privind concesiunile.

28. 

___________________________

După titlul Capitolului VII, se introduce un articol
nou, art. 28, care va avea următorul cuprins:
Art. 28. – (1) Contractele încheiate pe o perioadă
nedeterminată, înainte de intrarea în vigoare a prezentei
legi, pot fi transformate în contracte pe o perioadă
determinată, numai după cinci ani de la intrarea în
vigoare a legii şi numai prin voinţa părţilor.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru
persoanele având contract pe o perioadă determinată,
dar care, înaintea intrării în vigoare a prezentei legi, au
fost detaşate în interes personal sau de serviciu ori au
contractul de muncă suspendat, în condiţiile legii.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractele
încheiate pe o perioadă nedeterminată, înainte de
intrarea în vigoare a prezentei legi, pot fi transformate în
contracte pe o perioadă determinată şi înainte de
împlinirea termenului de cinci ani de la intrarea în
vigoare a legii, prin voinţa părţilor.

(Amendament propuse de d-nii deputaţi Márton
Árpád Francisc şi Mihai Adrian Mălaimare)

Din motive de tehnică legislativă

Pentru a introduce o perioadă 
tranziţie în aplicarea prevederi
privind încheierea de contracte p
durată de timp determinată, ast
încât activitatea instituţiilor publ
de spectacole şi concerte să nu a
de suferit, iar salariaţii acestora
aibă timpul necesar pen
rezolvarea eventualelor proble
privind încheierea unor asemen
contracte.

29. După art. 28 se introduce un articol nou, art. 29, care
va avea următorul cuprins:
Art. 29. – (1) Instituţiile publice de spectacole şi
concerte, care sunt instituţii de repertoriu sau instituţii

Din motive de tehnică legislativă



___________________________ de proiecte, pot fi transformate în instituţii gazdă, în
termen de cel puţin trei ani de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.

(2) Modificarea modului de organizare şi funcţionare a
instituţiilor publice de spectacole şi concerte, în
conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), se aprobă
prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărârea
autorităţii administraţiei publice finanţatoare, aprobată
prin votul a două treimi din numărul total de consilieri.

(Amendament propus de d-nii deputaţi Márton
Árpád Francisc şi Ioan Onisei)

Pentru a împiedica săvârşirea un
posibile abuzuri, în ceea ce prive
modalitatea de organizare 
funcţionare a instituţiilor publice
spectacole şi concerte.

30. 
Art. 3  Ministerul Culturii şi Cultelor este autoritatea
administratiei publice centrale care elaborează
reglementările de specialitate din domeniul
institutiilor de spectacol şi urmăreşte aplicarea
acestora, precum şi a prevederilor prezentei legi.

Art. 3, renumerotat ca art. 30, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 30. – Ministerul Culturii şi Cultelor este autoritatea
administratiei publice centrale care, în domeniul
instituţiilor de spectacole şi concerte, urmăreşte,
împreună cu autorităţile administraţiei publice locale,
punerea în aplicare şi respectarea reglementărilor de
specialitate, precum şi a prevederilor prezentei legi.

(Amendament propus de Comisie)

Din motive de tehnică legislativă

Pentru o mai exactă circumscrier
rolului Ministerului Culturii 
Cultelor.

31. 
Art. 27. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de
30 zile de la data publicării.

Art. 27 se renumerotează şi devine art. 33.

(Amendament propus de Comisie) Din motive de tehnică legislativă

32. Art. 28 se elimină.



Art. 28. - În termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare, Guvernul va adopta, la propunerea
Ministerului Culturii şi Cultelor, normele
metodologice prevăzute la art. 23 şi 26.

(Amendament propus de Comisie şi de d-nul deputat
Dan Brudaşcu)

Prevederea ar fi redundantă.

33. 

Art. 29. - În termen de 6 luni de la data intrării în
vigoare, autorităţile publice în subordinea cărora se
află instituţii publice de spectacole şi concerte vor
adopta măsurile necesare privind reorganizarea şi
finanţarea activităţii acestora, în conformitate cu
prevederile prezentei legi.

Art. 29 se renumerotează, devine art. 31, se modifică
şi va avea următorul cuprins:
Art. 31. – (1) În termen de şase luni de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, autorităţile publice în
subordinea cărora se află instituţii publice de spectacole
şi concerte vor stabili măsurile necesare privind modul
în care se organizează activitatea specifică a acestor
instituţii, în conformitate cu prevederile art. 5, inclusiv,
prin adoptarea deciziei de încadrare în una dintre cele
trei categorii, şi, respectiv, ale art. 29, precum şi
finanţarea activităţii acestora, potrivit prevederilor art.
10.

(2) Contractele de management încheiate pe perioadă
determinată rămân în vigoare până la termenele
prevăzute în ele, dar nu pentru mai mult de cinci ani, iar
cele încheiate pe perioadă nedeterminată vor fi
transformate în contracte de management pe perioadă
determinată de cinci ani.

(Amendament propus de Comisie şi de d-nul deputat
Dan Brudaşcu)

Din motive de tehnică legislativă

Pentru o precizare clară 
prevederilor care trebuie avute 
vedere, la stabilirea modului în c
se organizează şi funcţione
instituţiile publice de spectacole
concerte.

34. După art. 31 se introduce un articol nou, art. 32, care
va avea următorul cuprins:

Din motive de tehnică legislativă



___________________________

Art. 32. – (1) Punctul I, Salarii de bază pentru funcţiile
de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de
cinematografie, din Anexa nr. IV/3 a din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile
salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului
bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază pentru personalul contractual din
sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit
anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă
funcţii de demnitate publică, aprobată, cu modificări,
prin Legea nr. 220/2003, se abrogă.

(2) Prevederile alin. (1) intră în vigoare în termen de 30
de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(3) Prevederile din Legea nr. 154/2000 privind sistemul
de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de
demnitate publică, referitoare la mecanismul de reglare
a sistemului de stabilire a salariilor de bază, se aplică, în
mod corespunzător, şi salariilor de bază pentru funcţii
de specialitate în instituţiile publice de spectacole şi
concerte, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi.

(Amendament propus de Comisie)

Abrogarea Punctului I, Salarii 
bază pentru funcţiile de specialit
din unităţile teatrale, muzicale şi
cinematografie din Anexa nr. IV
a din Ordonanţa de urgenţă
Guvernului nr. 191/2002 e
necesară pentru a putea perm
punerea în aplicare a sistemului 
salarizare prevăzut prin preze
lege.

Pentru a permite ordonatorilor 

credite pregătirea punerii 

aplicare a noului sistem 

salarizare.

Pentru a asigura acelaşi sistem 
indexare a salariilor, ca pentru t
ceilalţi beneficiari ai prevederi
Legii nr. 154/2000.

35. 
___________________________

După art. 32 se introduce art. 33, care este fostul art.
27, renumerotat.

Din motive de tehnică legislativă



Art. 33. – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30
zile de la data publicării.

36. ANEXA Anexa se modifică şi va avea următorul cuprins:

Anexa este imprimată pe următoarele 3 pagini ale
tabelului
(Amendament propus de Comisie)

Stabilirea, prin această lege, a u
sistem de salarizare prop
instituţiilor publice de spectacole
concerte este imperios neces
pentru implementarea prevederi
din lege, care se susţin pe un n
sistem de evaluare a activit
salariaţilor.

Text iniţial Textul propus

1 2
Anexa

Lista funcţiilor de specialitate în instituţiile de spectacole şi concerte

Anexă

Salarii de bază pentru funcţii de specialitate în instituţiile publice de spectacole
concerte

Salariul de bază – lei –Nr.
crt.

Funcţia Nivelul de studii Nr.

crt.

Funcţia Nivelul

studiilor minim         maxim



1. Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist,
instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic,
coregraf, concertmaistru, artist instrumentist

S 1. Regizor artistic, dirijor, solist
(vocal, balet, concertist,
instrumentist), actor, pictor
scenograf, consultant artistic,
coregraf, concertmaistru*),
artist instrumentist

S 5.850.000 15.000.000

Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor,
producător delegat, impresar artistic

S 2. Maestru (balet-dans, cor,
corepetitor)*), dirijor cor*),
producător delegat*),
impresar artistic*)

S 6.450.000 12.000.000

Şef orchestră, maestru des studii (balet, canto), secretar
artistic (muzical, literar, relaţii publice), operator
imagine (sunet), sufleur operă, artist liric operă

S 3. Şef orchestră, maestru des
studii (balet, canto), secretar
artistic (muzical, literar,
relaţii publice), operator
imagine (sunet), sufleur
operă, artist liric operă

S 5.850.000 11.400.000

Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor,
actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleur teatru,
artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine,
editor imagine

S 4. Artist liric, balerin, dansator,
acompaniator, corepetitor,
actor mânuitor păpuşi,
sculptor păpuşi, sufleur
teatru, artist plastic, machior,
peruchier, monteur imagine,
editor imagine

S 5.850.000 9.300.000

2 Dirijor, şef de orchestră, maestru (balet – dans,
corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet,
maestru de lumini – sunet, regizor scenă (culise),
secretar platou, impresar artistic

M 5. Dirijor, şef de orchestră,
maestru (balet-dans,
corepetitor), concertmaistru,
maestru de studii balet,
maestru de lumini-sunet,
regizor scenă (culise),
secretar platou, impresar
artistic

M 4.950.000 7.950.000



Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist) actor,
instrumentist, sufleur operă, corist operă

M 6. Solist (vocal, balet,
concertist, instrumentist)
actor, instrumentist, sufleur
operă, corist operă

M 4.950.000 7.950.000

Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian,
clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat)

M 7. Maestru artist circ, artist circ,
maestru (acordor pian,
clavecin, lutier), specialist
(orgă, instrumente de suflat)

M, G 4.950.000 9.750.000

Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor
păpuşi, sculptor păpuşi, sufleur teatru, artist plastic,
machior, peruchier, montor imagine, operator imagine,
editor imagine

M 8. Corist, balerin, dansator,
corepetitor, actor mânuitor
păpuşi, sculptor păpuşi,
sufleur teatru, artist plastic,
machior, peruchier, montor
imagine, operator imagine,
editor imagine

M, G 4.950.000 7.350.000

Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier,
plasator

M, G 9. Supraveghetor sală, controlor
bilete, garderobier, plasator

M, G 4.200.000 5.250.000

10. Muncitor calificat - 3.750.000 7.125.000

*) Nu se utilizează la angajarea debutanţilor
NOTE
1. Stabilirea salariilor pentru funcţia de bază se face, între limite, în
baza     evaluării performanţelor individuale, pentru fiecare dintre
funcţiile de specialitate, iar salariul rezultat se rotunjeşte la 1.000
lei în favoarea salariatului.
2. Debutanţii se încadrează pe o durată de probă de trei luni, la
nivelul minim de salarizare corespunzător funcţiei.
3. Sporul pentru condiţii de muncă deosebite este inclus în salariul
de bază.



4. În lipsa examenului de bacalaureat, angajaţilor pe posturile care
necesită studii medii li se aplică o reducere, cu 5%, a limitelor între
care se calculează salariul ca urmare a evaluării.
5. Persoanele încadrate în instituţiile publice de spectacole şi
concerte, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa, în
mod cu totul excepţional, cu aprobarea nominală a ministrului
culturii şi cultelor, funcţii de specialitate, fără a avea studiile
necesare postului.

6. Salariile de bază pentru salariaţii teatrelor naţionale,

operelor naţionale, precum şi ai Filarmonicii „George Enescu“,

pentru activitatea de importanţă naţională desfăşurată în aceste

instituţii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de

salarii aprobat prin bugetul de stat.



II.  A M E N D A M E N T E   R E S P I N S E

În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente:

Nr.

crt.

Articolul

(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul) Motivarea

amendamentului respins şi
motivaţia respingerii

0 1 2 3

1.

Art. 2. - ...

b) producătorul de spectacole sau concerte este
persoana fizică sau juridică ce îşi asumă
responsabilitatea producerii spectacolului sau
concertului şi, în această calitate, organizează
realizarea şi furnizează mijloacele necesare, tehnice
şi financiare;

Art. 2 lit. a) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 2. - ...

b) producătorul de spectacole sau concerte este
persoana fizică sau juridică responsabilă de producerea
spectacolului sau concertului şi care, în această calitate,
organizează realizarea şi furnizează mijloacele necesare,
tehnice şi financiare;

(Amendament propus de d-nul deputat Dan
Brudaşcu)

Motivarea amendamentulu

Îmbunătăţire redacţională şi

evitarea cacofoniei.

Motivaţia respingerii:

A fost adoptată o altă soluţie d

îmbunătăţire redacţională.

2. Art. 4. - Instituţiile publice de spectacole şi concerte
au ca obiectiv principal promovarea creatiei
autohtone şi universale, contribuind astfel  la
afirmarea valorilor culturale pe plan national si
international.

Art. 4 se elimină.

(Amendament propus de d-nul deputat Dan
Brudaşcu)

Motivarea amendamentulu

Cuprinde o definiţie generală

teoretică, fără conotaţii juridic



Motivaţia respingerii:

Articolul conţine enunţarea un

principiu fundamental pentru

lege.

3.

Art. 5. - (1) Instituţiile publice de spectacole şi
concerte au personalitate juridică şi se organizează şi
funcţionează în subordinea autorităţilor administraţiei
publice centrale sau locale, potrivit regulamentului
propriu de organizare şi funcţionare aprobat conform
normelor legale în vigoare.

Art. 5 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 5. - (1) Instituţiile publice de spectacole şi concerte
au personalitate juridică se organizează şi funcţionează
în subordinea autorităţilor administraţiei publice
centrale sau locale, potrivit regulamentului propriu de
organizare şi funcţionare.

(Amendament propus de d-nul deputat Dan
Brudaşcu)

Motivarea amendamentulu

Precizare inutilă. Toate

regulamentele se aprobă cu

respectarea procedurilor legal

Îmbunătăţire redacţională.

Motivaţia respingerii:

A fost adoptată o altă

îmbunătăţire redacţională.

4. Art. 5. - ...

(3) Instituţiile publice de spectacole şi concerte au în
administrare bunuri imobile şi mobile, au la
dispoziţie, ori au acces la cel puţin o sală de
spectacole sau concerte cu dotările tehnice aferente şi
dispun de mijloace financiare necesare pentru

Art. 5 alin. (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
(3) Instituţiile publice de spectacole şi concerte au în
administrare bunuri imobile şi mobile, dispun de, ori au
acces la cel puţin o sală de spectacole sau concerte cu
dotările tehnice aferente şi precum şi de mijloacele

Motivarea amendamentulu

Îmbunătăţire redacţională.

Evitarea repetiţiei redundante



organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice în
condiţii care să asigure continuitatea, regularitatea,
calitatea şi accesibilitatea spectacolelor şi concertelor
prezentate.

financiare necesare pentru organizarea şi desfăşurarea
activităţii specifice în condiţii care să asigure
continuitatea, regularitatea, calitatea şi accesibilitatea
spectacolelor şi concertelor prezentate.

(Amendament propus de d-nul deputat Dan
Brudaşcu)

Motivaţia respingerii:

A fost adoptat un text mai cla

5. Art. 11. - ...

a) ...

ii. cota ce revine, potrivit
reglementărilor în vigoare, din veniturile proprii
provenite din exploatarea unor bunuri aflate în
administrare se  utilizeaza exclusiv pentru finanţarea
cheltuielilor funcţionale ale institutiilor: cheltuieli de
personal, cheltuieli materiale şi servicii pentru
întreţinerea şi reabilitarea bazei materiale;

Art. 11, lit. a), ii., se modifică şi va avea următorul
cuprins:

ii. cota ce revine, potrivit reglementărilor în
vigoare, din veniturile proprii rezultate din exploatarea
unor bunuri aflate în administrare se  utilizeaza exclusiv
pentru finanţarea cheltuielilor funcţionale ale
institutiilor: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi
servicii pentru întreţinerea şi reabilitarea bazei
materiale;

(Amendament propus de d-nul deputat Dan
Brudaşcu)

Motivarea amendamentulu

Îmbunătăţire redacţională.

Motivaţia respingerii:

Textul iniţial este la fel de cla

6. Art. 11. - ...

a)

iii. subvenţiile acordate pentru
finanţarea cheltuielilor funcţionale sunt folosite, în
corelaţie cu veniturile proprii prezumate a se realiza
din exploatarea bunurilor aflate în administrare,
pentru acoperirea integrala a cheltuielilor de personal
şi a cheltuielilor pentru întreţinerea, reabilitarea şi
dezvoltarea bazei materiale a institutiilor;

Art. 11, lit. a), iii., se modifică şi va avea următorul
cuprins:
iii. subvenţiile acordate pentru finanţarea
cheltuielilor de funcţionare sunt folosite, în corelaţie cu
veniturile proprii prezumate a se realiza din exploatarea
bunurilor aflate în administrare, pentru acoperirea
integrala a cheltuielilor de personal şi a celor pentru
întreţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea bazei materiale a
institutiilor;

Motivarea amendamentulu

Îmbunătăţire redacţională.

Evitarea repetiţiei redundante

Motivaţia respingerii:

Este preferabilă, în acest caz



(Amendament propus de d-nul deputat Dan
Brudaşcu)

repetiţia.

7. Art. 11. - ...

a)

iv. subvenţiile acordate pentru finanţarea
cheltuielilor aferente programelor şi proiectelor
culturale, se folosesc, în corelaţie cu veniturile proprii
prezumate a se realiza din exercitarea activităţii
specifice, pentru acoperirea integrală a cheltuielilor
directe aferente proiectelor şi programelor culturale;

Art. 11, lit. a), iv., se modifică şi va avea următorul
cuprins:

iv. subvenţiile acordate pentru finanţarea
cheltuielilor aferente programelor şi proiectelor
culturale, se folosesc în corelaţie cu veniturile proprii
prezumate a se realiza din exercitarea activităţii
specifice, pentru acoperirea integrală a cheltuielilor
directe aferente proiectelor şi programelor culturale;

(Amendament propus de d-nul deputat Dan
Brudaşcu)

Motivarea amendamentulu

Îmbunătăţire redacţională.

Motivaţia respingerii:

Nu este necesară eliminarea

virgulei.

8. Art. 11 …

a) …

iv. subvenţiile acordate pentru
finanţarea cheltuielilor aferente programelor şi
proiectelor culturale, se folosesc, în corelaţie cu
veniturile proprii prezumate a se realiza din
exercitarea activităţii specifice, pentru acoperirea
integrală a cheltuielilor directe aferente proiectelor şi
programelor culturale;

Art. 11 lit. a) iv. se completează şi va avea următorul
cuprins:
iv. subvenţiile acordate pentru finanţarea
cheltuielilor aferente programelor şi proiectelor
culturale, se folosesc, în corelaţie cu veniturile proprii
prezumate a se realiza din exercitarea activităţii
specifice, pentru acoperirea integrală a cheltuielilor
directe aferente proiectelor şi programelor culturale,
inclusiv cheltuielile de salarizare şi premiile aferente
acestora;
(Amendament propus de d-nul deputat Márton
Árpád Francisc)

Motivarea amendamentulu

Pentru a putea fi folosită aceas

sumă pentru cheltuielile salaria

necesare realizării programelor

proiectelor.

Motivaţia respingerii:

Nu pot fi acoperite cheltuiel

salariale dina castă sumă.



9. Art. 13. –  ...

(3) Criteriile de evaluare a posturilor şi a
performanţelor profesionale individuale, precum şi
normele de muncă, se stabilesc prin contractul
colectiv de muncă la nivel de ramură şi, respectiv, de
institutie.

Art. 13 alin. (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

(3) Criteriile de evaluare a posturilor şi a performanţelor
profesionale individuale, precum şi normele de muncă
se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de
ramură şi, respectiv, de institutie.

(Amendament propus de d-nul deputat Dan
Brudaşcu)

Motivarea amendamentulu

Îmbunătăţire redacţională.

Motivaţia respingerii:

Nu este necesară eliminarea

virgulei.

10. Art. 16.  - Personalul artistic de specialitate angajat
pe durata determinata de un an, sau stagiune, si care
nu poate beneficia de o locuinta de serviciu, are
dreptul la o indemnizatie de cazare egala cu 50% din
nivelul minim de încadrare al functiei de bază.

Art. 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 16.  - Personalul artistic de specialitate angajat pe
durata determinata de un an sau pentru o stagiune, care
nu poate beneficia de o locuinta de serviciu, are dreptul
la o indemnizatie de cazare egala cu 75% din nivelul
minim de încadrare al functiei de bază.

(Amendament propus de d-nul deputat Dan
Brudaşcu)

Motivarea amendamentulu

Îmbunătăţire redacţională.

Având în vedere nivelul scăzut

retribuţiilor personalului, dar 

cel ridicat al chiriilor, e necesa

majorarea indemnizaţiei de

cazare pentru a asigura condiţ

de cente de viaţă.

Motivaţia respingerii:

Un procent de 75% nu poate 

realist.



11. Art. 22. - Conţinutul cadru al contractului de
management, criteriile de performanţă cuantificabile,
precum şi modalităţile de evaluare a îndeplinirii
acestora se stabilesc prin norme metodologice
aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Culturii şi Cultelor.

Art. 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 22. – Contractul cadru de management, criteriile de
performanţă cuantificabile, precum şi modalităţile de
evaluare a îndeplinirii acestora se stabilesc prin norme
metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor.

(Amendament propus de d-nul deputat Dan
Brudaşcu)

Motivarea amendamentulu

Îmbunătăţire redacţională.

Motivaţia respingerii:

Sunt noţiuni diferite. Nu poate

vorba despre o îmbunătăţire

redacţională.

12. Art. 23. - Activitatea instituţiilor publice de
spectacole şi concerte poate fi concesionată unei
persoane fizice sau persoane juridice de drept privat,
română sau străină, în condiţiile reglementate de
normele legale în vigoare privind regimul
concesiunilor, precum şi de prezenta lege.

Art. 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 23. - Activitatea instituţiilor publice de spectacole şi
concerte poate fi concesionată unei persoane fizice sau
persoane juridice de drept privat, română sau străină, în
condiţiile reglementate de normele legale în vigoare
privind regimul concesiunilor, precum şi de prezenta
lege ce vor fi adoptate în termen de 30 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre de
guvern, la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor.

(Amendament propus de d-nul deputat Dan
Brudaşcu)

Motivarea amendamentulu

Îmbunătăţire redacţională.

Motivaţia respingerii:

A fost adoptată o altă soluţie d

redactare.

13. Art. 26. - Ministerul Culturii şi Cultelor elaborează
norme metodologice privind concesiunea instituţiilor
publice de spectacole şi concerte pe care le supune
aprobării Guvernului.

Art. 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 26. - Ministerul Culturii şi Cultelor va elabora în
termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
legi, normele privind concesiunea instituţiilor publice de
spectacole şi concerte pe care le va supune aprobării

Motivarea amendamentulu

Îmbunătăţire redacţională.



Guvernului.

(Amendament propus de d-nul deputat Dan
Brudaşcu)

Motivaţia respingerii:

A fost adoptată o altă soluţie d

redactare.
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