
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. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice de 

cultură aflate în subordinea Ministerului Culturii 

 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice de cultură aflate în 

subordinea Ministerului Culturii a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă, cu adresa nr. P.l-x  373 din 14 octombrie 2013 

şi înregistrat  la Comisie cu nr.4c-10/177/14.10.2013. 

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 buget, finanţe şi bănci, Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi  şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. Până la 

data întocmirii raportului au fost transmise avizul favorabil ale Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci şi al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.   

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a adoptat acest proiect 

de lege în şedinţa din 8 octombrie 2013, în calitate de primă Cameră sesizată.  

Proiectul de lege a fost dezbătut la lucrările Comisiei din zilele de 29 

octombrie, 5 şi 12 noiembrie 2013,  31 martie 2015 şi 16 iunie 2015, 8 

septembrie 2015, 20, 27 septembrie �i 4 octombrie 2016 . 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 26 de 

membri ai Comisiei. 

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, din partea Guvernului, a participat la lucrările Comisiei, 

domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare reorganizarea unor 

instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, având în vedere 



actuala situaţie financiară care reclamă constrângeri de ordin bugetar şi, în mod 

imperios, o reducere a cheltuielilor publice. 

Comisia a examinat avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, emis de 

Consiliul Legislativ cu nr. 617/26.06.2013. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea. voturilor celor 

prezenţi în sală în momentul votării.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 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 a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii 

publice de cultură,  cu amendamentele prezentate în anexă. 

 

  
 

   PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
      

          Gigel – Sorinel ŞTIRBU          Florin – Costin PÂSLARU 
 

 

 
 
 
Consilieri parlamentari, 
Cristina Dan 
Dan Kalber 
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                 Anexa 

Amendamente admise  
asupra  Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice 

de cultură aflate în subordinea Ministerului Culturii 

Nr. 
crt. 

Text Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 72/2013 

Text  Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

 0  1 2 3 
1 ORDONAŢA DE URGENTĂ   

privind reorganizarea unor 
instituţii publice aflate  în 
subordinea Ministerului 

Culturii 

 
Titlul Legii:  Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 72/2013 privind reorganizarea 
unor instituţii publice de cultură aflate 
în subordinea Ministerului Culturii 
 

 
Nemodificat 

 

2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 72 din 26 
iunie 2013 privind reorganizarea unor 
instituţii publice de cultură aflate în 
subordinea Ministerului Culturii, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 388 din 28 
iunie 2013 

Articol I. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 72 din 26 iunie 
2013 privind reorganizarea unor 
instituţii publice de cultură 
aflate în subordine-a 
Ministerului Culturii, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 388 din 
28 iunie 2013 cu următoarele 
modificări �i completări: 

Amendamentul de tehnică 
legislativă. 

3. Art. 1. - Centrul de Pregătire 
Profesională în Cultură se 
reorganizează, ca urmare a 
comasării prin absorbţie cu 
Centrul de Cercetare şi 
Consultanţă în Domeniul Culturii, 
care se desfiinţează, şi prin 

Nemodificat 1. Articolul 1  va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 1. – (1) Centrul de 
Pregătire Profesională în 
Cultură se reorganizează, ca 
urmare a comasării prin 
absorbţie cu Centrul de 

Textul ordonan�ei la art. 1 se 
modifică corespunzător 
dispozi�iilor legate de 
preluarea activită�ii de atestare 
în domeniul monumentelor 
istorice ce apare la Art. 
II.(dispozi�ii tranzitorii si 
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preluarea activităţii de atestare în 
domeniul monumentelor istorice 
de la Institutul Naţional al 
Patrimoniului, şi îşi schimbă 
denumirea în Institutul Naţional 
pentru Cercetare şi Formare 
Culturală, instituţie publică de 
culturală având personalitate 
juridică, subordonată Ministerului 
Culturii, finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de la 
bugetul de stat. 

Cercetare şi Consultanţă în 
Domeniul Culturii, care se 
desfiinţează, şi îşi schimbă 
denumirea în Institutul Naţional 
pentru Cercetare şi Formare 
Culturală,  instituţie publică de 
cultură având personalitate 
juridică, subordonată 
Ministerului Culturii, finanţată 
din venituri proprii şi subvenţii 
acordate de la bugetul de stat. 
 
(2) Institutul Naţional pentru 
Cercetare şi Formare 
Culturală este instituţie 
publică de cultură de 
importanţă na�ională care  
desfă�oară activită�i de 
cercetare �i formare 
specializată în domeniul 
culturii.  
(Amendament propus de 
Comisie) 

finale) 

4. Art. 2. - (1) Arhiva Naţională de 
Filme, instituţie publică de interes 
naţional, cu personalitate juridică, 
în subordinea Centrului Naţional 
al Cinematografiei, se 
reorganizează, ca urmare a 
comasării prin absorbţie cu 
Studioul VIDEO ART şi cu 
Studioul de Creaţie 
Cinematografică din Bucureşti, 
care se desfiinţează, şi îşi schimbă 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Articolul 2  se abrogă. 
 
 
 
 
 
(Amendament propus de 
Comisie) 
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denumirea în Institutul Naţional al 
Filmului, instituţie publică de 
cultură având personalitate 
juridică, subordonată Ministerului 
Culturii, finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de la 
bugetul de stat. 
(2) În vederea conservării, 
restaurării şi valorificării filmelor 
cinematografice româneşti, 
Institutul Naţional al Filmului 
beneficiază de 3% din Fondul 
cinematografic, pe bază de 
protocol încheiat cu Centrul 
Naţional al Cinematografiei. 
(3) Institutul Naţional al Filmului 
se subrogă în drepturile şi 
obligaţiile Arhivei Naţionale de 
Filme ce decurg din acorduri 
internaţionale şi din afilierea la 
organisme internaţionale de 
profil, plata cotizaţiilor datorate 
în acest sens suportându-se din 
bugetul Ministerului Culturii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Art. 3. - (1) Se înfiinţează 
Administraţia Monumentelor 
Istorice şi a Siturilor Arheologice, 
instituţie publică cu personalitate 
juridică subordonată Ministerului 
Culturii, finanţată din venituri 
proprii şi subvenţii acordate de la 
bugetul de stat, prin preluarea 
activităţilor Institutului Naţional 
al Patrimoniului referitoare la 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Art. 3. se modifică si va 
avea următorul cuprins: 
„Art.3.- (1) Institutul Naţional 
al Patrimoniului se 
reorganizează, prin comasarea 
prin absorbţie cu Centrul 
Naţional pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii 
Tradiţionale, care se 
desfiinţează. 

Abrogarea alineatului 1 este 
implicită. 
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administrarea monumentelor 
istorice şi a siturilor arheologice, 
în condiţiile legii. 
(2) Institutul Naţional al 
Patrimoniului se reorganizează, ca 
urmare a divizării şi preluării 
activităţii acestuia din domeniul 
administrării monumentelor 
istorice şi a siturilor arheologice 
de către Administraţia 
Monumentelor Istorice şi a 
Siturilor Arheologice, şi a 
activităţii de atestare în domeniul 
monumentelor istorice de către 
Institutul Naţional pentru 
Cercetare şi Formare Culturală şi 
prin comasarea prin absorbţie cu 
Centrul Naţional pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale, care se 
desfiinţează. 
 

(2) Institutul Naţional al 
Patrimoniului este instituţie 
publică, de importanţă 
naţională, cu personalitate 
juridică, cu activitate în 
domeniul protejării, 
restaurării, cercetării �i 
promovării patrimoniului 
cultural,  aflată în subordinea 
Ministerului Culturii, 
finanţată din  venituri proprii 
şi subvenţii acordate de la 
bugetul de stat.” 
 
 
 
 
(Amendament propus de 
Comisie) 
 
 
 
 
 
 
 

6. Art. 4. - (1) Înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea, 
atribuţiile entităţilor rezultate din 
reorganizarea instituţiilor publice 
prevăzute la art. 1 -3, precum şi 
alte aspecte determinate de 
aplicarea măsurilor de 
reorganizare se reglementează 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

 Nemodificat 
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prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului Culturii.  
(2) Desfiinţarea şi reorganizarea 
instituţiilor publice prevăzute la 
art. 1 -3 va produce efecte de la 
data intrării în vigoare a 
hotărârilor Guvernului privind 
înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea noilor entităţi. 

(3) Actele normative prevăzute la 
alin. (1) se supun spre aprobare 
Guvernului în termen de 20 zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
Acestea vor reglementa şi situaţia 
patrimoniului instituţiilor publice 
reorganizate. 
(4) Personalul instituţiilor care se 
reorganizează se preia şi va fi 
încadrat în limita numărului 
maxim de posturi aprobat pentru 
instituţia care preia activitatea 
acestora, beneficiind de drepturile 
salariale acordate, potrivit legii, 
pentru categoriile de funcţii din 
cadrul instituţiei publice 
respective. 
(5) Încadrarea personalului 
instituţiilor care se reorganizează 
în numărul de posturi aprobat şi 
pe noile funcţii din instituţia care 
îl preia, precum şi stabilirea 
drepturilor salariale aferente se 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 

 

Nemodificat 

Nemodificat 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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realizează în termen de maximum 
60 de zile de la data intrării în 
vigoare a actelor normative 
prevăzute la alin. (1), cu 
respectarea regimului juridic 
aplicabil fiecărei categorii de 
funcţii. 

(6) În termen de 15 zile de la data 
intrării în vigoare a hotărârilor 
Guvernului prevăzute la alin. (1), 
se preiau pe bază de protocol de 
predare-preluare bunurile mobile 
şi imobile aflate în administrarea 
sau, după caz, în proprietatea 
instituţiilor supuse reorganizării. 

(7) Se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice să introducă 
modificările în structura bugetului 
de stat şi în bugetul Ministerului 
Culturii pe anul 2013 
corespunzător prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă, la 
propunerea ordonatorului 
principal de credite, în baza 
protocoalelor de predare-preluare. 
(8) Se autorizează Ministerul
Culturii să detalieze modificările
prevăzute la alin. (7), să introducă
modificările corespunzătoare în
anexele la bugetele proprii şi să le
comunice Ministerului Finanţelor
Publice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

(9) Până la data semnării 
protocoalelor de predare-preluare, 
instituţiile supuse reorganizării se 
finanţează din bugetele entităţilor 
existente anterior datei intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
(10) La solicitarea Ministerului 
Culturii, Ministerul Finanţelor 
Publice va emite precizări în 
legătură cu modificările în 
execuţia bugetului de stat ce 
decurg din aplicarea prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  După articolul 4 se introduce 
un nou articol, art. 41 , cu 
următorul cuprins: 
„Art. 41.- (1) Institutul 
Naţional pentru Cercetare şi 
Formare Culturală şi 
Institutul Naţional al 
Patrimoniului  sunt conduse, 
de către un manager  
(director general) conform  
dispoziţiilor privind 
reglementarea 
managementului instituţiilor 
publice de cultură. 
(2) Funcţiile de manager  
(director general) prevăzute 

Pentru introducerea unor 
prevederi privind salarizarea 
specifică pentru func�iile de 
manager �i func�iile de 
execu�ie unor institu�ii nou 
înfiin�ate. 
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la alin. (1) se asimilează după 
cum urmează: 
a) funcţia de manager al 
Institutul Na�ional pentru 
Cercetare �i Formare 
Culturală cu cea de manager 
(director general) de biblioteci 
naţionale; 
b) funcţia de manager al 
Institutul Na�ional al 
Patrimoniului cu cea de 
manager (director general) de 
instituţii muzeale de 
importanţă naţională. 
(3) Funcţiile de execuţie 
specifice domeniului culturii 
din cadrul Institutului 
Na�ional pentru Cercetare 
�i Formare Culturală şi 
Institutului Na�ional al 
Patrimoniului se echivalează 
cu funcţiile corespunzătoare 
existente  în instituţiile publice 
de cultură naţionale sau de 
importanţă naţională 
prevăzute în  anexa IV din 
Legea Cadru nr. 284/2010 
privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările �i 
completările ulterioare. 
 
 (Amendament propus de 
Comisie) 
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8. Art. 5 .- De la data intrării în 
vigoare a hotărârilor Guvernului 
privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea noilor entităţi 
rezultate din reorganizarea 
instituţiilor publice prevăzute la 
art. 1-3 în cuprinsul actelor 
normative în vigoare, următoarele 
expresii şi denumiri se înlocuiesc 
după cum urmează: 
a) sintagmele "Centrul de 
Cercetare şi Consultanţă în 
Domeniul Culturii, Centrul de 
Pregătire Profesională în Cultură" 
şi "Institutul Naţional al 
Patrimoniului", pentru 
componenta de atestare în 
domeniul monumentelor istorice, 
se înlocuiesc cu sintagma 
"Institutul Naţional pentru 
Cercetare şi Formare Culturală"; 
b) sintagmele "Arhiva Naţională 
de Filme", "Studioul VIDEO 
ART", "Studioul de Creaţie 
Cinematografică din Bucureşti" se 
înlocuiesc cu sintagma "Institutul 
Naţional al Filmului"; 
c) sintagma "Centrul Naţional 
pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale" se 
înlocuieşte cu sintagma "Institutul 
Naţional al Patrimoniului"; 
d) sintagma "Institutul Naţional al 
Patrimoniului" se înlocuieşte cu 

Nemodificat 6. Articolul 5 va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 5. - De la data intrării în 
vigoare a hotărârilor Guvernului 
privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea noilor entităţi 
rezultate din reorganizarea 
instituţiilor publice prevăzute de 
prezenta ordonan�ă de 
urgen�ă în cuprinsul actelor 
normative în vigoare, 
următoarele expresii şi denumiri 
se înlocuiesc după cum 
urmează: 
a) sintagmele "Centrul de 
Cercetare şi Consultanţă în 
Domeniul Culturii”, ”Centrul de 
Pregătire Profesională în 
Cultură”, se înlocuiesc cu 
sintagma "Institutul Naţional 
pentru Cercetare şi Formare 
Culturală"; 
 
 
 
b) sintagma "Centrul Naţional 
pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii 
Tradiţionale" se înlocuieşte cu 
sintagma "Institutul Naţional al 
Patrimoniului". 
 
(Amendament propus de 
Comisie) 

Pentru introducerea unor 
prevederi de corelare între 
actele de reglementare cu 
actualizarea denumirilor unor 
institu�ii despre a căror 
înfiin�are se face vorbire în 
legea de aprobare a OUG 
nr.72/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lit. b) se abrogă si lit. c) devine 
b) 
 
 
 
 
 
Lit. d) este implicit abrogată 
pentru corelare cu con�inutul 
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sintagma "Administraţia 
Monumentelor Istorice şi a 
Siturilor Arheologice", pentru 
componenta referitoare la 
administrarea monumentelor 
istorice şi a siturilor arheologice. 

celorlalte articole. 

9.  Art. II.- Institutul Na�ional 
pentru Cercetare �i Formare 
Culturală, institu�ie publică 
cu personalitate juridică, 
subordonată Ministerului 
Culturii se reorganizează prin 
divizare par�ială, ca urmare 
a preluării activită�ii de 
atestare în domeniul 
monumentelor istorice de 
către Institutul Na�ional al 
Patrimoniului. 
 
 (Amendament propus de 
Comisie) 
 

Precizări necesare pentru 
reorganizarea unor institu�ii  
prin divizarea par�ială a 
activită�ii în conformitate cu 
competen�ele �i obiectul de 
activitate.  

10.  Art. III. (1) În termen de 30 
de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se 
aprobă, prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
Ministerului Culturii, 
modificarea �i completarea 
corespunzătoare a 
dispozi�iilor Hotărârii 
Guvernului nr. 1069/2013 
privind înfiin�area, 

Necesitatea corelării actelor 
normative subsecvente de 
organizarea �i func�ionare a 
Institutului Na�ional pentru 
Cercetare �i Formare 
Culturală, respectiv a 
Institutului Na�ional 
Patrimoniului cu modificările 
�i completările aduse de legea 
de aprobare OUG nr.72/2013. 
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organizarea �i func�ionarea 
Institutului Naţional pentru 
Cercetare şi Formare 
Culturală, precum �i 
dispozi�iile Hotărârii 
Guvernului nr. 593/2011 
privind organizarea �i 
func�ionarea Institutului 
Na�ional al Patrimoniului, cu 
modificările �i completările 
ulterioare. 
(2) În termen de 30 de zile de 
la intrarea în vigoare a 
hotărârilor de Guvern privind 
modificarea documentelor 
prevăzute la alin.(1), 
Institutul Naţional al 
Patrimoniului preia de la 
Institutul Naţional pentru 
Cercetare şi Formare 
Culturală, pe bază de protocol 
de predare-preluare, bazele 
de date, precum şi orice 
documente şi informaţii 
referitoare la Registrul 
specialiştilor, experţilor şi 
verificatorilor tehnici. 
 
(Amendament propus de 
Comisie) 
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