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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

R A P O R T

asupra proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor

de cultură care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei permanente

Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cultură

care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei permanente (Pl 690/2002) a fost

transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu adresa nr.

690/19.12.2002, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă fiind

sesizată în fond. Proiectul de Lege a fost trimis, spre avizare, următoarelor Comisii,

care au transmis avizele lor, astfel: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci – de

respingere; Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru

ecologic – de respingere; Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport –

favorabil, cu amendamente; şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi – favorabil,

în forma prezentată. În redactarea raportului, Comisia a ţinut cont şi de avizul emis de

Consiliul Legislativ. Deşi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a considerat utilă

solicitarea Punctului de vedere al Guvernului, până la redactarea raportului, acesta nu

a fost primit. În schimb, Comisia a ţinut cont de opinia formulată, cu privire la acest

proiect de Lege, de Ministerul Finanţelor Publice.

. Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit

prevederilor art. 72 din Constituţie.

Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţele Comisiei din zilele de 18, 25, 26

şi 27 februarie, din 4, 5, 11, 12 şi 27 martie, şi, respectiv, din 1 aprilie 2003.

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

la dezbaterea proiectului de Lege au participat, ca invitaţi, d-nii senatori Grigore Zanc



şi Ioan Solcanu, în calitate de iniţiatori, d-nul Florin Rotaru, secretar de stat în

Ministerul Culturii şi Cultelor, d-na Ionela Prodan, d-na Maria Feczko, consilier în

Ministerul Culturii şi Cultelor, d-na Oana Petrică, directorul Centrului Naţional de

Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare, şi d-na Mariana Matache,

şef de proiect pentru România al Asociaţiei Universităţilor Populare Germane.

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 (11 voturi pentru).

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

masă propune aprobarea proiectului Lege privind organizarea şi funcţionarea

instituţiilor de cultură care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei permanente, 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

A M E N D A M E N T E

la proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cultură care desfăşoară activităţi în domeniul

educaţiei permanente

Nr.

crt.

Articolul din Propunerea legislativă Textul votat de Comisie, respectiv,

autorul amendamentului propus

Motivare

0 1 2 3

1. 
Titlul legii:

Lege privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de
cultură care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei
permanente

 Amendament propus de Comisie

Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:
Lege privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor
culturale

Pentru a pune de acord tit
legii cu noul său conţinut

2. 

Art. 1. – Prezenta lege reglementează organizarea şi
funcţionarea instituţiilor de cultură care desfăşoară
activităţi în domeniul educaţiei permanente, organizate
în afara sistemului naţional de învăţământ formal, în
colaborare cu acesta, având drept scop formarea unei
societăţi capabile să se adapteze la dinamica

 Amendament propus de Comisie

 Art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1. – Prezenta lege reglementează organizarea şi
funcţionarea aşezămintelor culturale.

Pentru a pune de aco
conţinutul acestui articol 
restul legii şi pentru o exprim
mai clară.
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schimbărilor din lumea contemporană cu păstrarea
tradiţiilor şi specificului naţional.

3.  

 

 

 Art. 2. – Instituţiile publice de cultură care desfăşoară
activităţi în domeniul educaţiei permanente sunt:
căminul cultural, biblioteca publică, casa de cultură,
universitatea populară, şcoala populară de arte şi
meserii, centrul de cultură, formaţia şi ansamblul
folcloric profesionist, centrul zonal pentru educaţia
adulţilor, centrul judeţean pentru educaţie permanentă şi
conservare a culturii tradiţionale, Centrul Naţional
pentru Educaţie Permanentă şi Conservare a Culturii
Tradiţionale.

 Amendament propus de Comisie

 Art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 Art. 2. – (1) Aşezămintele culturale, în sensul prezentei

legi, sunt instituţiile publice de cultură care desfăşoară

activităţi şi în domeniul educaţiei permanente,

organizate în afara sistemului naţional de învăţământ

formal, în colaborare cu acesta, având drept scop

păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale.

(2) Aşezămintele culturale sunt: căminul cultural, casa
de cultură, universitatea populară, şcoala populară de
arte şi meserii, centrul de cultură, formaţia şi ansamblul
profesionist pentru promovarea culturii tradiţionale,
centrul zonal pentru educaţia adulţilor, centrul judeţean
pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale,
Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale.

Pentru a conferi mai mu
precizie textului.

4.  

 

 Art. 3. – Activităţile instituţiilor publice de cultură
prevăzute la art. 2 se adresează tuturor cetăţenilor,
indiferent de vârstă, sex, religie, apartenenţă politică,
ideologică sau etnică, cu excluderea activităţilor politice

 Amendament propus de Comisie

 Art. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 Art. 3. – Activitatea aşezămintelor culturale se
adresează tuturor cetăţenilor, indiferent de rasă,
naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie, în vederea
dezvoltării libere şi a adaptării lor la evoluţiile majore

Pentru simplificarea textu
fără a-i reduce din înţeles.



5

sau de prozelitism religios, în vederea dezvoltării libere
a personalităţii omului şi adaptării sale la mutaţiile
majore din cadrul societăţii şi la normele generale de
moralitate.

din cadrul societăţii şi la normele generale de moralitate.

5. Art. 4. – (1) Instituţiile publice de cultură prevăzute la
art. 2 desfăşoară activităţi specifice în domeniul
educaţiei permanente care au ca scop realizarea
următoarelor obiective:

a) dezvoltarea generală şi armonioasă a personalităţii
umane;

 b) asimilarea valorilor ştiinţifice, culturale şi artistice
naţionale şi universale;

c)   educarea civică, morală, economică şi politică;

d)   însuşirea de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi pentru
formarea, perfecţionarea şi/sau reconversia profesională
în vederea integrării active în piaţa muncii;

e)         îmbogăţirea nivelului de cunoştinţe în vederea
asigurării de şanse egale pentru integrarea în societate;

f)    asimilarea standardelor sistemului informaţional în
cadrul activităţilor organizate;

g)   dezvoltarea, în cooperare cu autorităţile publice, cu
reprezentanţi ai societăţii civile, ai sindicatelor şi ai
patronatelor, de forme de pregătire pentru servicii
diverse în raport cu nevoile specifice ale comunităţii
rurale şi urbane;

h)   cultivarea meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor

Amendament propus de Comisie

Articolul 4 se elimină. Obiectivele sunt detaliate 
cazul fiecărui tip de instituţie
parte.
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naţionale;

i)    cooperarea cu instituţii cultural-artistice din ţară şi
din străinătate.

6.  

 CAPITOLUL II

 Organizarea şi funcţionarea instituţiilor publice de
cultură care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei
permanente

 Amendament propus de Comisie

 Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale

Pentru a pune de acord tit
capitolului cu conţinu
articolelor.

7.  

 

 

 Art. 5. – (1) Instituţiile de cultură prevăzute la art. 2 se
înfiinţează de către autorităţile administraţiei publice
locale, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor.

 (2) Instituţiile de cultură prevăzute la art. 2 existente sau
înfiinţate conform art. 5 alin. (1) funcţionează în baza
autorizării prin ordin comun al miniştrilor culturii şi
cultelor şi al educaţiei şi cercetării.

 (3) În cazul în care instituţiile de cultură prevăzute la
art. 2 nu mai îndeplinesc condiţiile de autorizare a
funcţionării, acestora le poate fi retrasă autorizaţia de
funcţionare prin ordin comun al miniştrilor culturii şi
cultelor şi al educaţiei şi cercetării ; în aceste situaţii,
autorităţile publice locale vor proceda la desfiinţarea
instituţiilor respective.

 Amendament propus de Comisie

 Art. 5 se renumerotează, devine art. 4, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
 Art. 4. – Aşezămintele culturale funcţionează în

subordinea autorităţilor administraţiei publice locale sau

în subordinea autorităţilor administraţiei publice

centrale, după caz.

 

Pentru a elimina preveder
redundante.
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8.  

 

 Art. 6. – (1) Activităţile specifice instituţiilor prevăzute
la art. 2 se  desfăşoară în temeiul prevederilor legale în
vigoare, în conformitate cu regulamentele cadru şi
normele  metodologice aprobate prin ordin al
ministrului culturii şi cultelor, care se vor publica în
Monitorul Oficial, Partea I, în termen de 60 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei legi.

 (2) Activităţile specifice se clasifică în activităţi de bază
şi activităţi complementare.

 (3) Activităţile de bază sunt cursurile şi cercurile
practice de scurtă sau lungă durată, de zi sau serale,
deschise sau la distanţă, organizate în sistem unitar sau
modular.

 (4) Activităţile complementare sunt: seminariile,
simpozioanele, mesele rotunde, şezătorile şi cenaclurile,
precum şi altele asemenea.

 (5) Organizarea şi durata programelor de formare
profesională continuă care vizează perfecţionarea
pregătirii profesionale sau dobândirea unei noi calificări
profesionale în instituţiile prevăzute la art. 2 se
realizează la propunerea acestora sau a Ministerului
Culturii şi Cultelor, în conformitate cu normele
metodologice emise în baza legislaţiei în vigoare şi se
certifică în consecinţă.

 Amendament propus de Comisie

 Art. 6 se renumerotează, devine art. 5, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
 Art. 5. – (1) Activităţile specifice aşezămintelor

culturale se desfăşoară în temeiul prevederilor legale în

vigoare, în conformitate cu regulamentele cadru şi

normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului

culturii şi cultelor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corelare terminologică a prim
teze, cea de a doua te
modificată, devenind materia 
45 (cap. de dispoziţii tranzito
şi finale).

Materia alineatelor (2), (3) şi 
a fost reordonată în noul a
(2), pentru o mai m
rigurozitate şi claritate a textul

Alin. (6) se reformulează 
devine alin. (3).
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 (6) Activităţile care nu vizează formarea profesională
continuă se finalizează cu obţinerea unor certificate de
absolvire emise de către serviciile descentralizate ale
Ministerului Culturii şi Cultelor, cu menţionarea în mod
distinct a numelui programului şi a instituţiei
organizatoare.

 (7) Desfăşurarea activităţilor specifice în instituţiile
prevăzute la art. 2 este asigurată de către personalul de
specialitate al instituţiei organizatoare, cu statut de
angajat permanent, de personal asociat sau, după caz, de
experţi din ţară şi străinătate.

 (8) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi
de educaţie permanentă în instituţiile prevăzute la art. 2
este încadrat şi salarizat conform legislaţiei în vigoare,
în funcţie de pregătirea profesională; pentru personalul
didactic din învăţământul preuniversitar şi universitar
nivelele de salarizare se stabilesc conform prevederilor
Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic.

 (9) Acreditarea instituţiilor de cultură prevăzute la art. 2
pentru a desfăşura activităţi de formare profesională
continuă se face conform prevederilor Legii 375/2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000
privind formarea profesională a adulţilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) Acreditarea aşezămintelor culturale pentru a

desfăşura activităţi de formare profesională continuă se

face conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.

Din motive de tehn
legislativă.

Pentru a conferi mai mu



9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10) Controlul activităţilor specifice desfăşurate de către
instituţiile de cultură prevăzute la art. 2 acreditate se
face de către Ministerul Culturii şi Cultelor prin
intermediul unor comisii mixte, desemnate de serviciile
descentralizate şi formate din specialişti ai Centrului

129/2000 privind formarea profesională a adulţilor,

aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 375/2002.

 (3) Activităţile pentru păstrarea şi promovarea culturii

tradiţionale, precum şi cele privind formarea unor

deprinderi şi abilităţi, se finalizează cu obţinerea unor

certificate de absolvire emise sub girul Ministerului

Culturii şi Cultelor, cu menţionarea în mod distinct a

numelui programului şi a instituţiei organizatoare.

 (4) Activitatea aşezămintelor culturale este asigurată de

către personalul de specialitate al instituţiei

organizatoare, cu statut de angajat permanent, de

personal asociat sau, după caz, de experţi din ţară sau

din străinătate.

 (5) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi

de educaţie permanentă în aşezămintele culturale este

încadrat şi salarizat conform legislaţiei în vigoare, în

funcţie de pregătirea profesională.

 (6) Pentru personalul didactic din învăţământul

preuniversitar şi universitar, care desfăşoară activităţi de

rigoare textului.

Pentru a stabili, cu mai mu
claritate, categoriile de perso
care îşi pot desfăşura activita
în aşezămintele culturale, 
adaugă noile alineate (4), (5)
(6).

Se introduce noul alin. (
pentru a explicita, mai bi
activitatea generală 
aşezămintelor culturale.

Alin. (10) şi (11) îşi modif
cuprinsul, în noul alin. (
pentru a permite un sistem m
suplu de coordonare a activităţ
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Naţional pentru Educaţie Permanentă şi Conservare a
Culturii Tradiţionale, ai centrelor judeţene pentru
educaţie permanentă şi conservare a culturii tradiţionale
şi ai direcţiilor judeţene de cultură, culte şi patrimoniu
cultural naţional.

 (11) Controalele se efectuează o dată pe an sau ori de
câte ori este nevoie, iar concluziile acestora se prezintă
prefectului şi preşedintelui consiliului judeţean,
respectiv primarului general al municipiului Bucureşti,
precum şi ministrului culturii şi cultelor.

educaţie permanentă în aşezămintele culturale,

nivelurile de salarizare se stabilesc conform prevederilor

Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului

didactic.

 (7) Principalele activităţi ale aşezămintelor culturale

sunt cele din domeniul educaţiei permanente, precum şi

cele care au drept scop conservarea şi punerea în valoare

a tradiţiilor populare.

 (8) Coordonarea şi îndrumarea metodologică a

activităţilor se face de către Ministerul Culturii şi

Cultelor, prin intermediul unor comisii mixte,

desemnate de serviciile descentralizate şi formate din

specialişti ai Centrului Naţional pentru Conservarea şi

Promovarea Culturii Tradiţionale, ai centrelor judeţene

pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale şi

ai direcţiilor judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul

cultural naţional.

 

9.  Amendament propus de Comisie

 După art. 5 se introduce titlul unui capitol nou, Din motive de tehnică legislat
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capitolul III, care va avea următorul cuprins:

 CAPITOLUL III

Căminul cultural

10.  

 

 Art. 7. – (1) Căminul cultural este o instituţie de drept
public, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, care
funcţionează în toate centrele de comună, în subordinea
autorităţii administraţiei publice locale.

 (2) Căminul cultural împreună cu biblioteca publică se
constituie într-un centru de documentare, informare şi
educaţie permanentă, menit să conserve şi să transmită
valorile morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale
prin lectură şi acces la Internet, prin activitate de
documentare şi elaborare a unor monografii, expoziţii
temporare, lucrări de prezentare turistică, filme
documentare, prin cercuri ştiinţifice şi tehnice de artă
populară, prin cursuri şi formaţii artistice pentru
amatori, prin organizarea de universităţi populare şi
şcoli de gospodărire ţărănească, de concursuri şi
festivaluri folclorice etc.

 (3) Căminul cultural desfăşoară activitate permanentă la
sediul propriu, în alte sedii corespunzătoare de pe raza
comunei sau alte localităţi, inclusiv cu prilejul unor
manifestări culturale intercomunale sau interjudeţene.

 (4) Conducerea operativă a căminului cultural este

 Amendament propus de Comisie.

 Alin. (1), (3) şi (8) ale art. 7 se modifică,  devin un
articol nou, art. 6, care va avea următorul cuprins:
 Art. 6. – (1) Căminul cultural este o instituţie publică,

având personalitate juridică, fără scop lucrativ, care

funcţionează în toate centrele de comună, sub autoritatea

consiliului local.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) Căminul cultural poate avea filiale pe raza unităţii
administrativ – teritoriale respective.

 

 

 

 Pentru o mai mare claritate
textului.

 

 

 

 Alin. (2), modificat, devine n
art. 7.

 

 

 

 

 

 

 Pentru simplificarea textului.
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asigurată de un director, post ce se ocupă prin concurs,
organizat de Consiliul local şi avizat de către Direcţia
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional;

 (5) Directorul căminului cultural are următoarele
atribuţii :

 a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;

 b) elaborează programele de activitate anuale şi pe
etape;

 c) conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din
activităţile de profil specifice;

 d) este ordonator de credite;

 e) hotărăşte măsuri disciplinare sau de recompensare a
personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia
în vigoare;

 f) reprezintă sau angajează instituţia în raporturile cu
persoanele juridice şi fizice, precum şi în faţa organelor
jurisdicţionale;

 g) informează Consiliul de Administraţie asupra
realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului
pe care îl conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri
corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii.

 (6) În cadrul căminului cultural se organizează un
Consiliu de Administraţie format din 5 – 7 membri, care
îşi desfăşoară  activitatea pe bază de voluntariat; din
acest consiliu fac parte reprezentanţi de frunte ai
comunei, din partea şcolii, cultelor, primăriei, tinerilor,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alin. (4), modificat, devine n
art. 8.

 

 

 Alin. (5), modificat, devine n
art. 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alin. (6) şi (7), modificate, de
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pensionarilor, gospodarilor agricoli sau ai unor asociaţii
ce-şi desfăşoară activitatea pe raza comunei;

 (7) Consiliul de administraţie se întruneşte trimestrial
sau ori de câte ori este nevoie; acesta aprobă anual
programul general de activităţi şi bugetul de venituri şi
cheltuieli; trimestrial analizează activitatea desfăşurată
şi avizează stadiul realizării prevederilor bugetare.
Consiliul de administraţie face propuneri privind
schimbările necesare în structura instituţiei, care se
înaintează spre aprobare consiliului local.

 (8) Căminul cultural poate purta un nume ales dintre
personalităţile istoriei şi culturii naţionale sau locale,
recunoscute pentru contribuţia la afirmarea spiritualităţii
româneşti; atribuirea numelui se face conform legislaţiei
în vigoare, la propunerea Consiliului de administraţie cu
avizul direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniu
cultural naţional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) Căminul cultural poate purta numele uneia dintre
personalităţile istoriei şi culturii naţionale sau locale.

 (4) Atribuirea numelui se face conform legislaţiei în
vigoare, la propunerea consiliului consultativ, cu avizul
direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural
naţional.

noul art. 9.

 

 

 

 

 

 

 

 Alin. (8) se reformulează în do
noi alineate, (3) şi (4), pentru
mai mare claritate a textului.

 

 

11. 

Alin. (2) al art. 7
(2) Căminul cultural împreună cu biblioteca publică se
constituie într-un centru de documentare, informare şi
educaţie permanentă, menit să conserve şi să transmită
valorile morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale

Amendament propus de Comisie

Alineatul ( 2) al art. 7 devine art. 7, se modifică şi va
avea următorul cuprins
Art. 7. – Căminul cultural are, în principal, următoarele
obiective:

a) organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural –

Pentru o mai clară ordonare
textului.



14

prin lectură şi acces la Internet, prin activitate de
documentare şi elaborare a unor monografii, expoziţii
temporare, lucrări de prezentare turistică, filme
documentare, prin cercuri ştiinţifice şi tehnice de artă
populară, prin cursuri şi formaţii artistice pentru
amatori, prin organizarea de universităţi populare şi
şcoli de gospodărire ţărănească, de concursuri şi
festivaluri folclorice etc.

artistice şi de educaţie permanentă;

b) conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice
şi tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului
naţional şi universal;

c) organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice de
amatori, de concursuri şi festivaluri folclorice, inclusiv a
participării formaţiilor la manifestări culturale
intercomunale şi interjudeţene;

d) organizarea sau susţinerea activităţii de documentare,
a expoziţiilor temporare sau permanente, elaborarea de
monografii şi lucrări de prezentare turistică;

e) difuzarea de filme artistice şi documentare;

f) organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice, de artă
populară şi de gospodărire ţărănească;

g) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de educaţie
civică şi a celor de formare profesională continuă;

h) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de interes
comunitar.

12.  

 Art. 7

 …

(4) Conducerea operativă a căminului cultural este
asigurată de un director, post ce se ocupă prin concurs,
organizat de Consiliul local şi avizat de către Direcţia

 Amendament propus de Comisie

 Alineatul (4) al art. 7 devine art. 8, se modifică şi va
avea următorul cuprins:
 Art. 8.  – (1) Conducerea operativă a căminului cultural
este asigurată de un director numit prin concurs.

 (2) Concursul este organizat de consiliul local, împreună

Pentru o mai corectă organiz
a concursului, în condiţ
existenţei unui aviz din par
serviciului descentralizat 
Ministerului Culturii şi Cultelo
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pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional. cu direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniul

cultural naţional; din comisia de concurs face parte câte

un reprezentant al consiliului local, al direcţiei judeţene

pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional şi

din partea centrului judeţean pentru conservarea şi

promovarea culturii tradiţionale.

 (3) Pentru participarea la concurs, candidaţii vor trebui
să primească, în mod obligatoriu, avizul direcţiei
judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural
naţional.

13.  

 

 Alin.(6) şi (7)  ale art.7

 (6) În cadrul căminului cultural se organizează un
consiliu de administraţie format din 5 - 7 membri, care
îşi desfăşoară  activitatea pe bază de voluntariat; din
acest consiliu fac parte reprezentanţi de frunte ai
comunei, din partea şcolii, cultelor, primăriei, tinerilor,
pensionarilor, gospodarilor agricoli sau ai unor asociaţii
ce-şi desfăşoară activitatea pe raza comunei.

 (7) Consiliul de administraţie se întruneşte trimestrial
sau ori de câte ori este nevoie; acesta aprobă anual
programul general de activităţi şi bugetul de venituri şi
cheltuieli; trimestrial analizează activitatea desfăşurată

 Amendament propus de Comisie

 Alineatele (6) şi (7) ale art. 7 se modifică, devin art. 9,
care va avea următorul cuprins:
 Art. 9. -  (1) În cadrul căminului cultural se organizează
un consiliu consultativ, format din 5 – 11 membri, care
îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat; din
acest consiliu fac parte reprezentanţi de frunte ai
comunei, din partea şcolii, cultelor, primăriei, tinerilor,
pensionarilor, gospodarilor agricoli sau ai unor asociaţii
ce îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei, precum şi
responsabilii filialelor căminului cultural.

 (2) Consiliul consultativ se întruneşte trimestrial sau ori
de câte ori este nevoie, se pronunţă asupra programului
anual de activităţi şi a priorităţilor de finanţare,
analizează, trimestrial, activitatea desfăşurată şi modul

Existenţa unui consi
consultativ, la nivelul căminu
cultural, este mai realistă, decâ
unui consiliu de administraţie.

Pentru corelare cu alinea
anterior.
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şi avizează stadiul realizării prevederilor bugetare.
Consiliul de administraţie face propuneri privind
schimbările necesare în structura instituţiei, care se
înaintează spre aprobare consiliului local.

 

de finanţare al activităţilor şi, respectiv, face propuneri
privind schimbările necesare în structura instituţiei, care
se înaintează spre aprobare consiliului local.

14. 

Alin. (5) al art. 7

(5) Directorul căminului cultural are următoarele
atribuţii :

a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;

b) elaborează programele de activitate anuale şi pe
etape;

c) conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din
activităţile de profil specifice;

d) este ordonator de credite;

e) hotărăşte măsuri disciplinare sau de recompensare a
personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia
în vigoare;

f) reprezintă sau angajează instituţia în raporturile cu
persoanele juridice şi fizice, precum şi în faţa organelor
jurisdicţionale;

g) informează consiliul de administraţie asupra realizării
obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl

Amendament propus de Comisie

Alin. (5) al art. 7 se modifică, devine art. 10 care va
avea următorul cuprins:
Art. 10. – (1) Directorul căminului cultural are
următoarele atribuţii:

a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;

b) elaborează programele de activitate anuale şi pe
etape;

c) conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din
activităţile de profil specifice;

d) este ordonator secundar de credite;

e) hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a
personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia
în vigoare;

f) reprezintă instituţia în raporturile cu persoanele
juridice şi fizice, din ţară şi din străinătate, precum şi în
faţa organelor jurisdicţionale;

g) informează consiliul consultativ asupra realizării
obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl
conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri
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conduce, stabilind împreună cu acesta măsuri
corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii.

corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii.

(2) Directorul căminului cultural este salarizat potrivit
legii.

Pentru a nu se crea confuzii.

15.  Amendament propus de Comisie.

 După art. 10 se introduce titlul unui capitol nou,
capitolul IV, care va avea următorul cuprins:
 CAPITOLUL IV

 Casa de cultură

 

Din motive de tehn
legislativă.

16.  

 

 

 Art. 8. – (1) Casa de cultură este instituţie de drept
public, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, care
se poate organiza în oraşe şi municipii, în subordinea
autorităţii administraţiei publice locale.

 

 (2) Casele de cultură ale sindicatelor sau ale altor
organizaţii au obligaţia de a desfăşura activităţi culturale
specifice, conform prevederilor prezentei legi.

 

 ….

 (4) Casele de cultură îşi desfăşoară activitatea în baza

 Amendament propus de Comisie

 Alineatele (1), (2) şi (4) ale art. 8 se modifică şi

formează art. 11, care va avea următorul cuprins:

 Art. 11. – (1) Casa de cultură este o instituţie publică,

având personalitate juridică şi care poate funcţiona în

oraşe şi municipii, precum şi în sectoarele municipiului

Bucureşti, sub autoritatea consiliului local.

 (2) Casa de cultură, ca instituţie de interes public, având

personalitate juridică, poate funcţiona în oraşe şi

municipii, şi în subordinea sindicatelor sau a altor

organizaţii.

Pentru a conferi mai mu
precizie textului.

Se introduce un nou alineat (3



18

regulamentului propriu de organizare şi funcţionare,
avizat de consiliul de administraţie şi aprobat de
consiliul local orăşenesc sau municipal.

 …

 (3) Casa de cultură poate avea filiale în teritoriul unităţii

administrativ – teritoriale respective.

 (4) Casa de cultură poate purta numele unei personalităţi

culturale sau istorice de importanţă locală sau naţională.

 (5) Atribuirea denumirii se face conform legislaţiei în
vigoare, la propunerea conducerii instituţiei, cu avizul
direcţiei judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul
cultural naţional, respectiv, a municipiului Bucureşti.

Alin. (4) se modifică, pentru a
mai multă claritate textului,
devine alin. (4) şi (5).

17. 

Art. 8. – …

(3) Casele de cultură au rol de centru de informare şi
documentare privind cererea, oferta şi difuzarea
producţiei cultural – artistice, formarea profesională
continuă şi promovarea socială a persoanei prin sistemul
educaţional, organizarea programelor educativ –
distractive de petrecere a timpului liber etc.

…

Amendament propus de Comisie

Alin (3) şi (5) ale art. 8 se modifică, devine art. 12 şi
va avea următorul cuprins:
Art. 12. – (1) Casa de cultură are, în principal,
următoarele obiective:

a) organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural –
artistice şi de educaţie permanentă;

b) conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice
şi tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului
naţional şi universal;

c) organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice de
amatori, de concursuri şi festivaluri, inclusiv a
participării formaţiilor la manifestări culturale
interjudeţene, naţionale şi internaţionale;

d) organizarea sau susţinerea activităţii de documentare,
a expoziţiilor temporare, elaborarea de monografii şi

Pentru o mai bună descriere
atribuţiilor casei de cultură ş
modului ei de funcţionare 
organizare.
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(5) Pentru exercitarea acestor atribuţii, casele de cultură
iniţiază şi organizează proiecte sau programe culturale
de activităţi specifice.

lucrări de educaţie civică şi informare a publicului;

e) difuzarea de filme artistice şi documentare;

f) organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice, de artă
populară şi plastică;

g) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare
profesională continuă.

(2) Pentru exercitarea acestor atribuţii casa de
cultură iniţiază şi organizează proiecte sau programe
culturale.

(3) Casa de cultură funcţionează în baza unui
regulament de organizare şi funcţionare, avizat de
direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniul
cultural naţional, respectiv, a municipiului Bucureşti, şi
aprobat de autoritatea tutelară.

Alin. (5) iniţial se reformule
şi devine alin. (2) al noului 
12, pentru simplificarea textul

Se introduce un nou alin. (
pentru o mai exactă delimitar
raporturilor cu autorita
tutelară.

18. 

Art. 8. – …

(6) Conducerea operativă a caselor de cultură se exercită
de către un director, numit pe bază de concurs de către
autoritatea administraţiei publice locale, cu avizul
direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural
naţional.

 Amendament propus de Comisie

 Alin. (6) al art. 8 se modifică, devine art. 13 şi va

avea următorul cuprins:

 Art. 13.  – (1) Conducerea casei de cultură este asigurată

de un director numit prin concurs, organizat de consiliul

local, sau după caz, de autoritatea tutelară împreună cu

direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniul

cultural naţional, respectiv, a municipiului Bucureşti;
Pentru a stabili cu mai mu
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din comisie de concurs vor face parte reprezentanţii

consiliului local, a autorităţii tutelare şi reprezentantul

direcţiei judeţene.

 (2) Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
depună la dosar, în mod obligatoriu, avizul direcţiei
judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural
naţional, respectiv, a municipiului Bucureşti.

precizie condiţiile de concurs.

19. 
Art. 8. – …

(8) În cadrul caselor de cultură funcţionează un consiliu
de administraţie format din 7 – 9 membri, propuşi de
către directorul instituţiei şi validaţi de către autorităţile
administraţiei publice locale.

 Amendament propus de Comisie

 Alin. (8) al art. 8 se modifică, devine art. 14 şi va

avea următorul cuprins:

Art. 14. – În cadrul casei de cultură se organizează un
consiliu consultativ, format din 7 – 15 membri, din
rândul personalităţilor culturale şi ştiinţifice
reprezentative, desemnaţi de directorul instituţiei cu
avizul autorităţii tutelare.

Pentru a permite o funcţion
mai uşoară a casei de cultură.

20.  

Art. 8. – …

 

 (7) Directorul casei de cultură are următoarele atribuţii:

 a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;

 b) elaborează programele de activitate anuale şi pe
etape;

 c) conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din

 Amendament propus de Comisie

 Alin. (7) al art. 8 se modifică, devine art. 15 şi va

avea următorul cuprins:

Art. 15. – Directorul casei de cultură are următoarele
atribuţii:

 a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;

 b) elaborează programele de activitate anuale şi pe
etape;

Din motive de tehn
legislativă.
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activităţile de profil specifice;

 d) este ordonator de credite;

 e) hotărăşte măsuri disciplinare sau de recompensare a
personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia
în vigoare;

 f) reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu
persoanele juridice şi fizice, precum şi în faţa organelor
jurisdicţionale;

 

g) informează consiliul de administraţie al casei de
cultură asupra realizării obiectivelor stabilite şi a
prestaţiei colectivului pe care-l conduce, stabilind
măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea
permanentă a activităţii.

 c) conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din
activităţile de profil specifice;

 d) este ordonator secundar de credite;

 e) hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a
personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia
în vigoare;

f) reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu
persoanele juridice şi fizice, din ţară şi din străinătate, şi
din străinătate, precum şi în faţa organelor
jurisdicţionale;

g) informează consiliul consultativ asupra realizării
obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl
conduce, stabilind măsuri corespunzătoare pentru
îmbunătăţirea activităţii.

Pentru corelare cu preveder
anterioare.

21. 
Art. 8. – …

(9) Consiliul de administraţie al casei de cultură se
întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie;
aprobă anual programul general de activităţi şi bugetul
de venituri şi cheltuieli; trimestrial analizează activitatea
desfăşurată şi avizează stadiul realizării prevederilor
bugetare; face propuneri privind schimbările necesare în
structura instituţiei, care vor fi supuse aprobării
autorităţii tutelare.

 Amendament propus de Comisie

 Alin. (9) al art. 8 se modifică, devine art. 16 şi va

avea următorul cuprins:

Art. 16. – Consiliul consultativ al casei de cultură se
întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, se
pronunţă asupra programului general de activităţi, şi a
priorităţilor de finanţare, precum şi a modului de
realizare obiectivelor propuse şi face propuneri privind
schimbările necesare în structura instituţiei, care vor fi
supuse aprobării autorităţii tutelare.

Pentru corelare cu preveder
anterioare.
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22.  Amendament propus de Comisie

 După art. 16 se introduce titlul unui capitol nou,
capitolul V, care va avea următorul cuprins:
 CAPITOLUL V

Universitatea populară

Din motive de tehn
legislativă.

23.  
 
 
 
 Art. 9. – (1) Universitatea populară este o instituţie de
drept public, cu personalitate juridică, organizată în
municipii, oraşe şi comune, în subordinea autorităţii
administraţiei publice locale, sau funcţionează ca un
compartiment distinct în cadrul casei de cultură sau al
căminului cultural.

 Amendament propus de Comisie

 Alin. (1) al art. 9 se modifică, devine art. 17 şi va

avea următorul cuprins:

Art. 17. – (1) Universitatea populară este o instituţie
publică având personalitate juridică, organizată în
municipii, oraşe şi comune, sub autoritatea consiliilor
judeţene sau locale, după caz, sau funcţionează ca un
compartiment distinct în cadrul casei de cultură sau al
căminului cultural.

Pentru o exprimare mai elegan

24.  Amendament propus de Comisie

 După  art.  17 se introduce un articol nou, articolul
18, care va avea următorul cuprins:
Art. 18. – Universitatea populară funcţionează în baza
unui regulament de organizare şi funcţionare, avizat de
direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniul
cultural naţional, respectiv, a municipiului Bucureşti, şi
aprobat de autoritatea tutelară.

Pentru a clarifica modul 
funcţionare al universităţi
populare.

25. Amendament propus de Comisie
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După  art.  18 se introduce un articol nou, art. 19

care va avea următorul cuprins:

Art. 19. – Universitatea populară are, în principal,
următoarele obiective:

a) dezvoltarea generală şi armonioasă a personalităţii

umane;

b) transmiterea şi asimilarea valorilor ştiinţifice,

culturale şi artistice, naţionale şi universale;

c) educarea civică, morală şi economică;

d) însuşirea de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi pentru

formarea, perfecţionare şi/sau reconversia profesională,

în vederea integrării active pe piaţa muncii;

e) însuşirea de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi

artistico-culturale;

f) îmbogăţirea nivelului de cunoştinţe, în vederea

asigurării de şanse egale pentru integrarea în societate;

g) asimilarea standardelor sistemului informaţional în

cadrul activităţilor organizate;

h) dezvoltarea, în cooperare cu autorităţile publice, cu

reprezentaţi ai societăţii civile, ai sindicatelor şi ai

Pentru stabilirea obiectivelor 
care trebuie să le urmărea
universităţile populare.
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patronatelor, de forme de pregătire pentru servicii

diverse, în raport cu nevoile specifice ale comunităţii;

i) cultivarea meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor;

j) cooperarea cu instituţii cultural-artistice din ţară şi din

străinătate.

26. 

Art. 9. …

 (2) Conducerea universităţii populare este asigurată în
baza Regulamentului propriu de organizare şi
funcţionare de către un director numit, pe bază de
concurs organizat de autoritatea administraţiei publice
locale, cu avizul direcţiei judeţene pentru cultură, culte
şi patrimoniu cultural naţional; universităţile populare
care funcţionează în cadrul caselor de cultură sau
căminelor culturale sunt conduse de către directorul
instituţiei respective, ajutat de un director de studii
desemnat de consiliul ştiinţific din rândul specialiştilor
care desfăşoară activităţi în cadrul universităţii
respective.

 Amendament propus de Comisie

 Alin. (2) al articolului 9 se modifică, devine art. 20 şi

va avea următorul cuprins:

Art. 20. – (1) Conducerea universităţii populare este
asigurată în baza regulamentului propriu de organizare
şi funcţionare de către un director numit, pe bază de
concurs organizat de autoritatea administraţiei publice
locale, împreună cu direcţia pentru cultură, culte şi
patrimoniul cultural naţional, respectiv, a municipiului
Bucureşti; din comisia de concurs fac parte
reprezentanţi ai autorităţii administraţiei publice locale
şi ai direcţiei.

(2) Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
depună la dosar, în mod obligatoriu, avizul direcţiei
judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural
naţional, respectiv, a municipiului Bucureşti.

(3) Universităţile populare care funcţionează ca
departamente în cadrul caselor de cultură sunt conduse
de către un referent de specialitate, iar cele care

Pentru a conferi mai mu
coerenţă textului.
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funcţionează în căminul cultural sunt coordonate de
către directorul instituţiei.

27. 
Art. 9. …

(3) În cadrul universităţii populare funcţionează un
Consiliu ştiinţific, cu rol consultativ, alcătuit din 3 – 7
membri aleşi din rândul personalităţilor culturale şi
ştiinţifice locale, propuşi de către directorul instituţiei şi
validaţi de autoritatea administraţiei publice locale, cu
avizul direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniu
cultural naţional.

 Amendament propus de Comisie

Alin. (3) al articolului 9 se elimină. Alineatul nu mai este necesar,
urmare a modificării statutu
universităţilor populare.

28.  Amendament propus de Comisie

 După art. 20 se introduce titlul unui capitol nou,
capitolul VI, care va avea următorul cuprins:
 CAPITOLUL VI

Şcoala populară de arte şi meserii

Din motive de tehn
legislativă.

29.  
 
 
 
 Art. 10. – (1) Şcoala populară de arte şi meserii este
instituţie de drept public, cu personalitate juridică, cu
profil de învăţământ artistic, organizată în fiecare judeţ
şi în municipiul Bucureşti, aflată în subordinea
autorităţii administraţiei publice locale.

 Amendament propus de Comisie

 Alin. (1) al art. 10 se modifică, devine art. 21 şi va

avea următorul cuprins:

Art. 21. – (1) Şcoala populară de arte şi meserii este
instituţie publică, având personalitate juridică, cu profil
de învăţământ artistic şi de însuşire a meşteşugurilor
tradiţionale, organizată în fiecare judeţ şi în municipiul
Bucureşti, aflată sub autoritatea consiliului judeţean,

Pentru clarificarea aspecte
juridice legate de organiza
şcolilor populare de arte 
meserii.
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respectiv, a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti.

30.  

 

 Art. 10. …

 (2) Şcoala populară de arte şi meserii funcţionează
conform normelor didactice elaborate de către
Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 (3) Planurile de şcolarizare elaborate de către şcolile
populare de arte şi meserii sunt aprobate de către
direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural
naţional.

 Amendament propus de Comisie

 Alin. (2) şi (3) ale art. 10 se modifică şi devin art. 22,

care va avea următorul cuprins:

Art. 21. – Şcoala populară de arte şi meserii
funcţionează conform normelor didactice elaborate de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Ministerul
Culturii şi Cultelor.

Pentru a corela funcţiona
şcolilor cu regimul 
subordonare.

31.  
 Art. 10. …
 
 (4) Conducerea şcolii populare de arte şi meserii este
asigurată în baza regulamentului de organizare şi
funcţionare, de către un director numit prin concurs de
către autoritatea administraţiei publice locale, cu avizul
direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural
naţional.

 Amendament propus de Comisie

 Alin (4) al art. 10 se modifică, devine art. 23 şi va

avea următorul cuprins:

Art. 23. – Conducerea şcolii populare de arte şi meserii
este asigurată în baza regulamentului de organizare şi
funcţionare, de către un director numit prin concurs
organizat de consiliul judeţean, respectiv, de Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, împreună cu direcţia
judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural
naţional, respectiv, a municipiului Bucureşti.

Pentru a stabili cu mai mu
claritate modul în care se asig
conducerea şcolii populare 
arte şi meserii.

32.  
 Art. 10. …

Amendament propus de Comisie
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 (5) Directorul şcolii populare de arte şi meserii are
următoarele atribuţii :
 a) asigură conducerea curentă a instituţiei;
 b) elaborează programele de activitate;
 c) desfăşoară nemijlocit una dintre activităţile de profil;
 d) este ordonator de credite;
 e) stabileşte măsuri disciplinare sau de recompensare, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
 f) angajează instituţia în raporturile cu persoanele
juridice şi fizice, precum şi în faţa organelor
jurisdicţionale;
g) anual, prezintă un raport de activitate în faţa
consiliului judeţean, respectiv, Consiliului General al
Municipiului Bucureşti.

Alin. (5) al art. 10 se modifică, devine art. 24 şi va

avea următorul cuprins:

 Art. 24. – Directorul şcolii populare de arte şi meserii
are următoarele atribuţii :
 a) asigură conducerea curentă a instituţiei;
 b) elaborează programele de activitate;
 c) desfăşoară nemijlocit una dintre activităţile de profil;
 d) este ordonator de credite;
 e) stabileşte măsuri disciplinare sau de recompensare, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
 f) reprezintă instituţia în raporturile cu persoanele
juridice şi fizice, precum şi în faţa organelor
jurisdicţionale;
g) prezintă, anual, un raport de activitate în faţa
consiliului judeţean, respectiv, a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti.

Pentru a conferi mai mu
precizie textului.

33.  Amendament propus de Comisie

 După art. 24 se introduce un articol nou, art. 25 care
va avea următorul cuprins:
Art. 25. – Personalul de specialitate al şcolii populare de
arte şi meserii este salarizat conform normelor de
aplicare a Legii nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic.

Este necesară preciza
referitoare la salariza
personalului.

34.  Amendament propus de Comisie

 După art. 25 se introduce titlul unui capitol nou,
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capitolul VII, care va avea următorul cuprins:

 CAPITOLUL VII

Centrul cultural

Din motive de tehn
legislativă.

35. 

Art. 11. – (1) Centrul cultural este o instituţie publică de
cultură, cu personalitate juridică, de interes  naţional sau
local.

…

 Amendament propus de Comisie

 Alin. (1) al art. 11 se modifică şi devine art. 26, care

va avea următorul cuprins:

 Art. 26. – Centrul cultural este o instituţie publică de

cultură, cu personalitate juridică, de interes  naţional sau

local.

Din motive de tehnică legislat

36. 
Art. 11. …

(2) Centre culturale de interes naţional, subordonate
Ministerului Culturii şi Cultelor, sunt:

a) Centrul Cultural Naţional Sinaia constituit din
Muzeul Naţional „Peleş“ şi Centrul European de Cultură
Sinaia;

b) Centrul Cultural Naţional „Rosetti – Tescanu -
George Enescu“, judeţul Bacău;

c) Centrul Cultural Naţional „George Apostu“ (Bacău);

d) Centrul Cultural Naţional George Enescu Bucureşti,
incluzând Muzeul Muzicii Româneşti;

Amendament propus de Comisie

Alin. (2) şi (3) ale art. 11 se elimină.

Alin. (2) se elimină pentru 
cele mai multe dintre centre 
de fapt, statut de muzee.
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e) Centrul Cultural Naţional „Arcuş“, judeţul Covasna;

f) Centrul Cultural Naţional „Palatele Brâncoveneşti“
(Mogoşoaia şi Potlogi).

(3) Centrele culturale de interes naţional fac parte din
domeniul public al statului.

…
Prevederea nu face obiec
acestei legi.

37. Art. 11. …

(4) Se pot constitui şi alte centre culturale de interes
naţional prin hotărâre de Guvern, prin valorificarea de
donaţii către statul român sau prin declararea unor zone
sau obiective cultural-istorice ca fiind de interes major.

(5) Centrele culturale de interes naţional sunt finanţate
de la bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, din
venituri extrabugetare şi finanţări externe.

…

 Amendament propus de Comisie

 Alin. (4) şi (5) ale art. 11 se modifică şi devin art. 27,

care va avea următorul cuprins:

Art. 27. – Centrele culturale de interes naţional sunt
înfiinţate prin hotărâre a Guvernului şi sunt finanţate din
venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat.

Pentru asigurarea unei exprim
corecte.

38. Art. 11. …

(6) Centrele culturale judeţene, municipale sau
orăşeneşti se constituie şi funcţionează în subordinea
autorităţii publice locale.

 Amendament propus de Comisie

 Alin. (6) al art. 11 se modifică, devine art. 28 şi

va avea următorul cuprins: Pentru a stabili mai clar mo
de constituire, organizare 
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… Art. 28. – (1) Centrele culturale de interes judeţean sau
local, municipale sau orăşeneşti, se constituie şi
funcţionează sub autoritatea consiliului judeţean sau
local, după caz.

(2) Activitatea centrelor culturale de interes judeţean sau
local este finanţată din venituri proprii şi alocaţiile
consiliului judeţean sau local, după caz.

funcţionare a centrelor de inte
judeţean sau local, municip
sau orăşeneşti.

39. 
Art. 11. …

(7) Centrele culturale au următoarele atribuţii:

a) îmbogăţirea patrimoniului instituţiei, prin donaţii,
achiziţii, organizarea de tabere şi expoziţii de artă, alte
forme;

b) educarea ştiinţifică, artistică a publicului, prin
programe specifice;

c) colaborarea cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu
fundaţii universităţi române şi străine, în vederea
cunoaşterii şi afirmării valorilor culturii şi civilizaţiei
româneşti;

d) sprijinirea tinerilor cercetători şi artişti valoroşi în
afirmarea lor;

e) elaborarea şi editarea de studii, publicaţii şi materiale
documentare.

Amendament propus de Comisie

Alin. (7) al art. 11 se modifică, devine art. 29

care va avea următorul cuprins:

Art. 29. – Centrele culturale au următoarele atribuţii:

a) educarea ştiinţifică şi artistică a publicului, prin
programe specifice;

b) sprijinirea tinerilor cercetători şi artişti valoroşi în
afirmarea lor;

c) elaborarea şi editarea de studii, publicaţii şi materiale
documentare;

d) colaborarea cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării,

cu fundaţii, universităţi române şi străine, în

vederea cunoaşterii şi afirmării valorilor culturii şi

civilizaţiei româneşti;

Pentru a stabili mai c
atribuţiile centrelor culturale.
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… e) îmbogăţirea patrimoniului instituţiei, prin donaţii,

achiziţii, organizarea de tabere şi expoziţii de artă şi

alte forme;

f) acreditarea formaţiilor şi ansamblurilor artistice
profesioniste.    

40. 
Art. 11. …

(8) Centrele culturale îşi desfăşoară activitatea în baza
regulamentului propriu de organizare şi funcţionare,
avizat de Ministerul Culturii şi Cultelor.

 Amendament propus de Comisie

 Alin. (8) al art. 11 se modifică, devine art. 30 şi

va avea următorul cuprins:

Art. 30. – Centrele culturale îşi desfăşoară activitatea în
baza regulamentului propriu de organizare şi
funcţionare, avizat de autoritatea tutelară, după caz.

Textul se referă la toate centr
culturale, nu doar la cele 
subordinea Ministerului Cultu
şi Cultelor.

41.  Art. 12. – (1) Centrul pentru Formare, Educaţie
Permanentă şi Management în Domeniul Culturii este
instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, în
subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, finanţată
integral din venituri extrabugetare, care funcţionează în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Activitatea Centrului se desfăşoară în conformitate
cu prevederile propriului regulament de organizare şi
funcţionare.

Amendament propus de Comisie

Art. 12 devine art. 38. Pentru o ordonare mai riguro
a textului.

42. Art. 13. – Centrele Zonale pentru Educaţia Adulţilor
sunt compartimente ale căminelor culturale, caselor de
cultură sau universităţilor populare, cu următoarele

Amendament propus de Comisie

Art. 13 devine art. 39.
Pentru o ordonare mai riguro
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atribuţii:
a) derularea unei activităţi de cercetare în zonă pentru
identificarea cerinţelor de educaţie şi elaborarea unor
strategii coerente pe termen scurt, mediu şi lung;
b) iniţierea şi susţinerea unor programe de educaţie în
vederea dezvoltării resurselor umane;
c) asistenţă în formarea şi perfecţionarea profesională
pentru dobândirea de noi calificări, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

a textului.

43.  Amendament propus de Comisie

 După art. 30 se introduce titlul unui capitol nou,
capitolul VIII, care va avea următorul cuprins:

 CAPITOLUL VIII

Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale

Din motive de tehn
legislativă.

44.  
 
 
 Art. 14. – (1) Centrul Naţional de Conservare şi
Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare se
reorganizează în Centrul Naţional pentru Educaţie
Permanentă şi Conservare a Culturii Tradiţionale, ca
instituţie publică în subordinea Ministerului Culturii şi
Cultelor, finanţat din alocaţii de la bugetul de stat şi din
venituri extrabugetare.

Amendament propus de Comisie

 Alin. (1) al art. 14 se modifică, devine art. 31 şi va
avea următorul cuprins:
Art. 31. – Centrul Naţional de Conservare şi
Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare se
reorganizează în Centrul Naţional pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale şi trece de sub
autoritatea şi din finanţarea Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, în subordinea Ministerului
Culturii şi Cultelor, ca instituţie publică finanţată din
venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul de stat.

Această denumire este m
potrivită cu tipul de activitate
care îl desfăşoară Centrul.
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45.  

 Art. 14. …

 

 (2) Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional
pentru Educaţie Permanentă şi Conservare a Culturii
Tradiţionale sunt asigurate în baza regulamentului de
organizare şi funcţionare aprobat de Ministerul Culturii
şi Cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.

Amendament propus de Comisie

Alin. (2) al art. 14 se modifică, devine art. 32 şi va
avea următorul cuprins:
 Art. 32. – Organizarea şi funcţionarea Centrului
Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, în termen
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
legi.

Pentru a pune de acord ac
articol cu prevederile anterioar

46.  

 Art. 14. …

 (3) Centrul Naţional pentru Educaţie Permanentă şi
Conservare a Culturii Tradiţionale are următoarele
atribuţii:

 a) propune acreditarea  instituţiilor publice de cultură cu
activitate în domeniul educaţiei permanente;

 b) elaborează strategia naţională de educaţie permanentă
pentru instituţiile prevăzute la art. 2;

 c) elaborează regulamentele cadru de organizare şi
funcţionare a instituţiilor publice de cultură prevăzute la
art. 2;

 d) efectuează studii, împreună cu alte instituţii de profil,
pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemului de
educaţie permanentă  în instituţiile publice de cultură;

Amendament propus de Comisie

Alin. (3) al art. 14 se modifică şi devine art. 33, care
va avea următorul cuprins:

 Art. 33. – Centrul Naţional pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale are următoarele
atribuţii:

a) efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile,
tradiţiile populare şi meşteşugurile tradiţionale şi
iniţiază programe pentru conservarea şi protejarea
acestora;

Pentru o mai bună ordonare
textului.
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 e) avizează şi urmăreşte realizarea unor proiecte de
investiţii finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile
publice de cultură;

 f) elaborează şi actualizează periodic baza de date a
instituţiilor publice de cultură acreditate din domeniul
educaţiei permanente;

 g) asigură asistenţă ştiinţifică şi de specialitate, în
condiţiile prezentei legi, instituţiilor publice de cultură
acreditate din domeniul educaţiei permanente;

 

 h) difuzează materiale de interes din domeniul educaţiei
permanente pentru instituţiile publice de cultură;

 i) colaborează cu Centrul pentru Formare, Educaţie
Permanentă şi Management în Domeniul Culturii în
scopul formării formatorilor din sistemul educaţiei
permanente;

 j)  realizează programe de educaţie permanentă în
parteneriat cu instituţii de specialitate din ţară şi din
străinătate;

k) promovează obiceiurile şi tradiţiile populare; propune
zone de obiceiuri şi tradiţii populare protejate;

l) efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile,
tradiţiile populare şi meşteşugurile tradiţionale şi
iniţiază programe pentru conservarea şi protejarea
acestora.

b) promovează obiceiurile şi tradiţiile populare;

c) propune zone de obiceiuri şi tradiţii populare
protejate;

 d) realizează programe de educaţie permanentă în
parteneriat cu instituţii de specialitate din ţară şi din
străinătate;

 e) asigură asistenţă ştiinţifică şi de specialitate, în
condiţiile prezentei legi, instituţiilor publice de cultură
acreditate din domeniul educaţiei permanente;

 f) editează şi difuzează materiale de interes din
domeniul educaţiei permanente pentru instituţiile
publice de cultură;

 g) colaborează cu Centrul pentru Formare, Educaţie
Permanentă şi Management în Domeniul Culturii în
scopul formării formatorilor din sistemul educaţiei
permanente;

h) elaborează regulamentele – cadru de organizare şi
funcţionare a aşezămintelor culturale.
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47. Art. 14. …

(4) Centrul Naţional pentru Educaţie Permanentă şi
Conservare a Culturii Tradiţionale exercită alte atribuţii,
conform legii.

Amendament propus de Comisie

Alin. (4) al art. 14 se elimină.

 

Prevederea este redundantă.

48.  Amendament propus de Comisie

 După art. 33 se introduce titlul unui capitol nou,
capitolul IX, care va avea următorul cuprins:

CAPITOLUL IX

Centre judeţene pentru conservarea şi promovarea
culturii tradiţionale

Din motive de tehn
legislativă.

49.  

 

 Art. 15. – (1) Centrele judeţene de conservare şi
valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare şi centrele
judeţene de cultură se reorganizează în centre judeţene
pentru educaţie permanentă şi conservare a culturii
tradiţionale, ca instituţii publice de cultură, cu
personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene,
finanţate din alocaţii de la bugetul local şi din venituri
extrabugetare.

 Amendament propus de Comisie.

Alin. (1)  art. 15 se modifică, devine art. 34 şi va avea
următorul cuprins:

 Art. 34. – Centrele judeţene de conservare şi valorificare
a tradiţiei şi creaţiei populare şi centrele judeţene de
cultură se reorganizează în centre judeţene pentru
conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, ca
instituţii publice de cultură, cu personalitate juridică,
sub autoritatea consiliilor judeţene, finanţate din venituri
proprii şi din alocaţii de la bugetul local.

Pentru corelarea denum
instituţiilor cu activitatea lor
pentru respectarea clasifica
financiare.

50.  Art. 15.

 …

 

 (2) Regulamentele de organizare şi funcţionare a

 Amendament propus de Comisie.

Alin. (2) art. 15 se modifică, devine art. 35 şi va avea
următorul cuprins:

 Art. 35. – Regulamentele de organizare şi funcţionare a Pentru a pune de aco
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centrelor judeţene pentru educaţie permanentă şi
conservare a culturii tradiţionale se elaborează în termen
de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în
Monitorul Oficial, Partea I, şi se aprobă prin ordin al
ministrului culturii şi cultelor în termen de 30 de zile de
la data elaborării lor.

centrelor judeţene pentru conservarea şi promovarea
culturii tradiţionale se elaborează în termen de 60 de zile
de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial
al României, Partea I, şi se aprobă prin ordin al
ministrului culturii şi cultelor în termen de 30 de zile de
la data elaborării lor.

conţinutul acestui articol cu c
anterioare.

51.  Art. 15.

 …

 (3) Centrele Judeţene pentru Educaţie Permanentă şi
Conservare a Culturii Tradiţionale au următoarele
atribuţii:

 a) coordonează metodologic, în plan judeţean,
instituţiile publice de cultură cu activitate în domeniul
educaţiei permanente;

 b) aplică metodologia naţională pentru obţinerea
acreditării unităţilor de cultură din domeniul educaţiei
permanente, la nivelul judeţului, respectiv al
municipiului Bucureşti ;

 c) autorizează programele de educaţie permanentă
elaborate de instituţiile de cultură din judeţ, cu avizul
Centrului Naţional pentru Educaţie Permanentă;

 d) avizează numirea şi eliberarea din funcţie a
conducătorilor instituţiilor publice de cultură prevăzute
la art. 2;

 e) urmăreşte desfăşurarea activităţilor de educaţie

 Amendament propus de Comisie.

Alin. (3) art. 15 se modifică, devine art. 36 şi va avea
următorul cuprins:
 Art. 36. – Centrele judeţene pentru conservarea şi
promovarea culturii tradiţionale au următoarele atribuţii:

a) coordonează şi îndrumă din punct de vedere
metodologic, în plan judeţean, activitatea aşezămintelor
culturale;

Pentru corelare cu text
anterioare.

Conţinutul literelor b) – e) a f
eliminat, deoarece ace
atribuţii nu pot fi exercitate 
către o instituţie specializată, 
cum este centrul judeţean pen
conservarea şi promova
culturii tradiţionale.
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permanentă din instituţiile publice de cultură din judeţ;

 f) sprijină instituţiile publice de cultură cu activităţi în
domeniul educaţiei permanente pentru formarea
formatorilor şi perfecţionarea personalului de
specialitate;

 g) asigură şi difuzează publicaţii în domeniul educaţiei
permanente pentru reţeaua judeţeană a instituţiilor
publice de cultură ;

 h) realizează programe de educaţie permanentă în
parteneriat cu instituţii de specialitate din ţară şi din
străinătate;

 i) iniţiază şi sprijină proiecte şi programe de promovare
a obiceiurilor şi tradiţiilor populare; propune zone de
obiceiuri şi tradiţii populare protejate din cadrul
judeţului;

 

 j) efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile,
tradiţiile populare şi meşteşugurile tradiţionale; iniţiază
şi aplică programe pentru conservarea şi protejarea
acestora.

b) sprijină activitatea aşezămintelor culturale în
domeniul formării formatorilor şi al perfecţionării
personalului de specialitate;

c) editează şi difuzează publicaţii în domeniul educaţiei
permanente pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor
culturale;

d) realizează programe de educaţie permanentă în
parteneriat cu instituţiile de specialitate din ţară şi din
străinătate;

e) iniţiază şi sprijină proiecte şi programe de promovare
a obiceiurilor şi tradiţiilor populare;

f) propune zone de obiceiuri şi tradiţii populare protejate
din cadrul judeţului;

g) efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile,
tradiţiile populare şi meşteşugurile tradiţionale;

h) iniţiază şi aplică programe pentru conservare şi
protejarea acestora.

Pentru o formulare mai elegan

Pentru corelare cu noul titlu
legii.

Reliterare, din motive de tehn
legislativă.

52.   Amendament propus de Comisie

 După art. 36 se introduce titlul unui capitol nou,
capitolul X, care va avea următorul cuprins:
CAPITOLUL X

Din motive de tehnică legislat
şi pentru facilitarea înţeleg
textului.
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Alte categorii de aşezăminte culturale

53.  

 

 

 

 Art. 16. – (1) Formaţiile şi ansamblurile artistice
profesioniste de muzică şi dansuri populare sunt
instituţii publice de spectacol, cu personalitate juridică,
în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale.

 (2) Formaţiile şi ansamblurile artistice profesioniste de
muzică şi dansuri populare îşi desfăşoară activitatea în
baza regulamentului de organizare şi funcţionare, pe
stagiuni, pe baza unui repertoriu avizat de centrul
judeţean pentru educaţie permanentă şi conservare a
culturii tradiţionale, în scopul păstrării şi valorificării
tradiţiilor populare şi al educării artistice.

 Amendament propus de Comisie

Art. 16 se modifică devine art. 37  şi va avea
următorul cuprins:
 Art. 37. – (1) Formaţiile şi ansamblurile profesioniste
pentru promovarea culturii tradiţionale sunt instituţii
publice sau private de spectacol, cu personalitate
juridică.

(2) Formaţiile şi ansamblurile profesioniste pentru
promovarea culturii tradiţionale îşi desfăşoară
activitatea în baza regulamentului de organizare şi
funcţionare, pe stagiuni.

(3) În alcătuirea repertoriilor, formaţiile şi ansamblurile
profesioniste, în scopul promovării culturii tradiţionale,
colaborează cu Centrul Naţional pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale, respectiv, cu centrele
judeţene pentru conservarea şi promovarea culturii
tradiţionale, după caz.

Activitatea formaţiilor 
ansamblurilor profesioniste su
în primul rând, instituţii 
spectacol. Totuşi, deoarece 
au un rol şi în ceea ce prive
promovarea culturii tradiţiona
locul lor este justificat în le
dar nu în aceeaşi măsură ca
celelalte aşezăminte cultura
aşa cum sunt ele definite 
prezenta lege.

54.  
 
 
 
 Art. 12. – (1) Centrul pentru Formare, Educaţie
Permanentă şi Management în Domeniul Culturii este
instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, în
subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, finanţată

Amendament propus de Comisie

Art. 12, devenit art. 38, se modifică şi va avea
următorul cuprins:

 Art. 38. – (1) Centrul pentru Formare, Educaţie

Permanentă şi Management în Domeniul Culturii

este instituţie publică de cultură, cu personalitate

Din motive de tehnică legislat
şi pentru respecta
terminologiei din legisla
financiară.
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integral din venituri extrabugetare, care funcţionează în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Activitatea Centrului se desfăşoară în conformitate
cu prevederile propriului regulament de organizare şi
funcţionare.

juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi

Cultelor, finanţată integral din venituri proprii, care

funcţionează în conformitate cu legislaţia în

vigoare.

 (2) Activitatea Centrului se desfăşoară în

conformitate cu prevederile propriului regulament

de organizare şi funcţionare.

Alin. (2) rămâne nemodificat.

55. 

Art. 13. – Centrele zonale pentru educaţia adulţilor  sunt
compartimente ale căminelor culturale, caselor de
cultură sau universităţilor populare, cu următoarele
atribuţii:

a) derularea unei activităţi de cercetare în zonă pentru
identificarea cerinţelor de educaţie şi elaborarea unor
strategii coerente pe termen scurt, mediu şi lung;

b) iniţierea şi susţinerea unor programe de educaţie în
vederea dezvoltării resurselor umane;

c) asistenţă în formarea şi perfecţionarea profesională
pentru dobândirea de noi calificări, în conformitate cu

Amendament propus de Comisie

Art. 13 devenit art. 39, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 39. – Centrele zonale pentru educaţia adulţilor  se
pot organiza în cadrul căminelor culturale, caselor de
cultură sau universităţilor populare, cu următoarele
atribuţii:

a) derularea unei activităţi de cercetare în zonă pentru
identificarea cerinţelor de educaţie şi elaborarea unor
strategii coerente pe termen scurt, mediu şi lung;

b) iniţierea şi susţinerea unor programe de educaţie în
vederea dezvoltării resurselor umane;

c) asistenţă în formarea şi perfecţionarea profesională
pentru dobândirea de noi calificări, în conformitate cu

Din motive de tehnică legislat
şi pentru a permite o mai m
libertate de acţiune centre
zonale.
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legislaţia în vigoare. legislaţia în vigoare.

56.  

 

 

 CAPITOLUL III

 Finanţarea instituţiilor publice de cultură care desfăşoară
activităţi în domeniul educaţiei permanente

Amendament propus de Comisie

Capitolul III se renumerotează, devine capitolul XI,
iar titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
 CAPITOLUL XI

Finanţarea aşezămintelor culturale

Din motive de tehnică legislat
şi pentru corelare cu titlul legi

57.  

 

 Art. 17. – Instituţiile publice de cultură cu activitate în
domeniul educaţiei permanente prevăzute la art. 2 sunt
finanţate din alocaţii de la bugetul de stat sau, după caz,
de la bugetul local şi din venituri extrabugetare.

Amendament propus de Comisie

Art. 17 se modifică, devine art. 40 şi va avea
următorul cuprins:
Art. 40. – Aşezămintele culturale sunt finanţate din
venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local sau,
după caz, de la bugetul de stat.

Din motive de tehnică
legislativă, pentru corelare cu
titlul legii şi pentru respectarea
terminologiei legislaţiei
financiare.

58.  

 

 

 Art. 18. – Finanţarea activităţii de formare profesională
continuă şi promovare socială a persoanei, desfăşurate
de instituţiile publice de cultură, se face conform
prevederilor Legii 375/2002 pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
profesională a adulţilor.

Amendament propus de Comisie

Art. 18 se modifică, devine art. 41 şi va avea
următorul cuprins:
Art. 41. – Finanţarea activităţii de formare profesională
continuă şi promovare socială a persoanei, desfăşurate
de instituţiile publice de cultură, se face potrivit
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000
privind formarea profesională a adulţilor, aprobată, cu
modificări, prin Legea nr. 375/2002.

Din motive de tehnică legislat
şi pentru o exprimare m
elegantă.

59.  Amendament propus de Comisie
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 Art. 19. – Pentru finanţarea sistemului de educaţie
permanentă prin instituţiile publice de cultură se
constituie la nivel teritorial surse suplimentare de
finanţare din taxele şi impozitele locale.

Art. 19 se modifică, devine art. 42 şi va avea
următorul cuprins:
Art. 42. – Pentru finanţarea sistemului de educaţie
permanentă prin instituţiile publice de cultură se pot
constitui la nivel teritorial surse suplimentare de
finanţare din taxele şi impozitele locale.

Din motive de tehnică legislat
şi pentru respectarea
terminologiei legislaţiei
financiare.

60. 

Art. 20. – Sursele suplimentare locale pentru finanţarea
activităţilor de educaţie permanentă pot fi utilizate
pentru următoarele:

a) cheltuieli pentru organizarea unor manifestări
culturale de interes local;

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

Amendament propus de Comisie

Art. 20 se modifică, devine art. 43 şi va avea
următorul cuprins:

Art. 43. – 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 şi din străinătate.

Din motive de tehnică legislat
şi pentru o exprimare mai
elegantă.

61.  CAPITOLUL IV

 Răspunderi şi sancţiuni

Amendament propus de Comisie

Capitolul IV se elimină. Nu este necesar.

62. Art. 21. – Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage,
după caz, răspunderea materială, disciplinară sau
contravenţională.

Amendament propus de Comisie

Art. 21 se elimină. Prevederea este fără obiect.

63.  

 

Amendament propus de Comisie

Capitolul V se renumerotează şi devine capitolul XII,
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 CAPITOLUL V

 Dispoziţii finale

iar titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
CAPITOLUL XII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Din motive de tehnică
legislativă.

64. Amendament propus de Comisie

Se introduce un articol nou, art. 44, care va avea
următorul cuprins:
Art. 44. – Normele metodologice prevăzute la art. 5 se
vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I,
în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.

Din motive de tehnică
legislativă.

65. Amendament propus de Comisie

După art. 44 se introduce un articol nou, art. 45, care
va avea următorul cuprins:
Art. 45. – Centrele judeţene pentru conservarea şi
promovarea culturii tradiţionale vor fi organizate, în
fiecare judeţ, potrivit prevederilor prezentei legi, în
termen de 90 de zile de la publicarea normelor
metodologice prevăzute la art. 5 în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Din motive de tehnică legislat
şi pentru a lăsa timp suficient
pentru înfiinţarea şi organizare
centrelor.

66. 

Art. 22. – La data intrării în vigoare a prezentei legi,
orice dispoziţii contrare se abrogă.

Amendament propus de Comisie

Art. 22 se renumerotează şi devine art. 46.
Art. 46. – La data intrării în vigoare a prezentei legi,
orice dispoziţii contrare se abrogă.

Din motive de tehn
legislativă.
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AMENDAMENTE RESPINSE

Nr.

crt.

Articolul

(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul) Motivarea amendamentulu
respins şi motivaţia respinge

0 1 2 3

1.  

 

 

 Art. 2. – Instituţiile publice de cultură care desfăşoară
activităţi în domeniul educaţiei permanente sunt:
căminul cultural, biblioteca publică, şcoala populară de
arte şi meserii, centrul de cultură, formaţia şi ansamblul
folcloric profesionist, centrul zonal pentru educaţia
adulţilor, centrul judeţean pentru educaţie şi conservare
a culturii tradiţionale, Centrul Naţional pentru Educaţie
Permanentă şi Conservare a Culturii Tradiţionale.

 Amendament propus de d-nii deputaţi Emil Rus şi
Ştefan Lăpădat

 Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 Art. 2. – Instituţiile publice de cultură care desfăşoară
activităţi în domeniul educaţiei permanente sunt:
căminul cultural, biblioteca publică, şcoala populară de
arte şi meserii, centrul de cultură, formaţia şi ansamblul
folcloric profesionist, centrul judeţean pentru educaţie şi
conservare a culturii tradiţionale, Centrul Naţional
pentru Educaţie Permanentă şi Conservare a Culturii
Tradiţionale.

Motivarea amendamentul

Centrul zonal este o instituţ

în plus ale cărei atribuţii s

suprapun compartimentului 

perfecţionare din cadrul

Direcţiei Generale de Munc

şi Solidaritate Socială. Pri

urmare, există Agenţia
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Naţională pentru Ocuparea 

Formarea Profesională, cu

centre la nivelul fiecărui jud

Casele de cultură şi cămine

culturale, universităţile

cultural-ştiinţifice, - pot

colabora cu aceste centre, s

pună la dispoziţia lor spaţii

mijloace de învăţământ.

Universităţile cultural –

ştiinţifice, casele şi cămine

culturale, pot organiza cursu

de lărgire a orizontului

cultural, ştiinţific şi

profesional (vezi art. 3)

Motivaţia respingerii:

Aşezămintele culturale au fost
redefinite.
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2. Art. 4. – (1)

…

 c) educare civică, morală, economică şi politică;

d) însuşirea de cunoştiinţe, deprinderişi abilităţi pentru
formarea, perfecţionarea şi/sau reconversia profesională,
în vederea integrării active în piaţa muncii.

Amendament propus de d-nii deputaţi Ştefan
Lăpădat şi  Anghel Stanciu

Litera c) a alin (1) al art. 4 se modifică şi va avea

următorul cuprins:

c) educare civică, morală, economică şi cetăţenească

Litera d) a  alin (1) al art. 6 se elimină.

Motivarea amendamentului
Art. 3. - exclude  activităţile
politice

Motivaţia respingerii:
Art. 4 a fost eliminat, iar textu
fost reformulat

3.  Art. 6. (1) -  Activităţile specifice instituţiilor prevăzute
la art. 2 se desfăşoară în temeiul prevederilor legale, în
vigoare, în conformitate cu regulamentele cadru şi
normele metodologice aprobate prin ordin Ministrului
Culturii şi Cultelor care se vor publica în Monitorul
Oficial, Partea I, în termen de 60 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.

 …

 (11) Controalele se efectuează odată sau, ori de căte ori
este nevoie, iar concluziile acestora se prezintâ
prefectului şi respectiv primarului general al
municipiului Bucureşti, precum şi Ministerului Culturii
şi Cultelor.

 Amendament propus de d-nii deputaţi Emil Rus  şi
Mihai Baciu

Articolul  6 se elimină.

 Motivarea amendamentului
Atribuţiile respective sunt în
sarcina instituţiilor specializat
prin lege.

 

Motivaţia respingerii:
 Întregul articol a fost reformul

4.  

 Art. 7. …

 (3). – Căminul cultural desfăşoară activitate permanentă
la sediu propriu, în alte sedii corespunzătoare de pe raza
comunei sau alte localităţi inclusiv cu prilejul unor

Amendament propus de d-nii deputaţi Anghel
Stanciu şi Ştefan Lăpădat

Alin. (3) al art. 7 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
(3). – Căminul cultural desfăşoară activitate permanentă
la sediu propriu, în alte sedii corespunzătoare de pe raza

 Motivarea amendamentului
Este necesar avizul D.J.C.C.P.
când activităţile se desfăşoară 
alte localităţi pentru spaţii şi
avizarea programelor.
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manifestaţii culturale, intercomunale sau interjudeţene. comunei sau alte localităţi cu avizul Direcţiei Judeţene
de Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional.

Motivaţia respingerii:
 Prevederea în cauză a fost
eliminată.

5.  Art. 8 - …

 (3).- Casele de cultură au rol de centru de informare şi
documentare privind cererea, oferta şi difuzarea
producţiei cultural – artistice, formarea profesională
continuă şi promovarea socială a persoanei prin sistemul
educaţional, organizarea programelor educativ-
distractive de petrecere a timpului liber etc.

 Amendament propus de d-nii deputaţi Emil Rus şi
Ştefan Lăpădat

Alin (3) al art. 8 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
(3). – Casele de cultură au rol de centru de informare şi
documentare pentru educaţia permanentă pentru crearea,
oferta şi difuzarea producţiei cultural – artistice şi
organizarea programelor educativ – distractive de
petrecere a timpului liber.

 Motivarea amendamentului
 Este valabilă aceeaşi motivare
la art. 2.

 

 Motivaţia respingerii:

 Întregul alineat a fost reformu

6.  Art. 10. …

 (2) - Şcoala Populară de arte şi meserii funcţionează
conform normelor didactice elaborate de către
Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 (3) Planurile de şcolarizare elaborate de către şcolile
populare de arte şi meserii sunt aprobate de către
direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural
naţional.

 Amendament propus de d-nii deputaţi Ştefan
Lăpădat şi Emil Rus

Alin. (2) şi alin. (3) ale art. 10 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
 (2) - Şcoala Populară de arte şi meserii funcţionează
conform planurilor de învăţământ elaborate de
Ministerul Culturii şi Cultelor.

3) Planurile de şcolarizare sunt vizate de către Direcţiile
pentru cultură, culte,şi patrimoniul cultural naţionalşi
aprobate de consiliul judeţean.

 

 Motivarea amendamentului
 Consiliul judeţean e
finanţatorul principal.

 

 

 

 Motivaţia respingerii:
 Alin. (3) a fost eliminat.

7.  Art. 11.  Amendament propus de d-nii deputaţi Mihai Baciu,  Motivarea amendamentului
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 (2) Centrele culturale de interes naţional, valori ale
patrimoniului cultural naţional şi internaţional
subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor sunt:

 a) Centrul Cultural Naţional Sinaia constituit din
Muzeul Naţional Peleş şi Centrul European de cultură
Sinaia;

 b)Centrul Cultural Naţional Rosetti – Tescanu – George
Enescu din Tescani, judeţul Bacău;

 c) Centrul  Cultural Naţional George Apostu din Bacău;

 d)Centrul Cultural Naţional George Enescu din
Bucureşti, incluzând Muzeul Muzicii Româneşti;

 e) Centrul Cultural Naţional Arcuş, judeţul Covasna;

 f) Centrul Cultural Naţional Palatele Brâncoveneşti –
Mogoşoaia şi Potlogi

Anghel Stanciu şi Emil Rus

Alin. (2) al art. 11 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
 (2) Centrele culturale de interes naţional, şi internaţional
subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor sunt:

 

 Expresia este superfluă.

 Motivaţia respingerii:
 Alin. (2) a fost eliminat.

 

8.  Art. 12

 (1) Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă şi
Management în Domeniul Culturii este o instituţie
publică de cultură cu personalitate juridică, în
subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, finanţată
integral din venituri extrabugetare care funcţionează în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

 Amendament propus de d-nii deputaţi Emil Rus şi
Ştefan Lăpădat

 Alin. (1) al art. 12 se modifică şi va avea următorul
cuprins:

 (1) Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă şi
Management în Domeniul Culturii este o instituţie
publică de cultură cu personalitate juridică, în
subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, finanţată de
la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare.

 Motivarea amendamentului
 Este imposibil să se finanţeze
numai prin venituri
extrabugetare

 Motivaţia respingerii:
 Centrul funcţionează mai
eficient numai cu venituri
proprii.

9.  Art. 13 punctele a), b), c).  Amendament propus de Comisia pentru învăţământ,  Motivarea amendamentului
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 ........................................................................................ ştiinţă, tineret şi sport

 Art. 13 se elimină

 Atribuţiile sunt prevăzute la al
instituţii culturale.

 Motivaţia respingerii:
 Centrele zonale au, totuşi, une
din atribuţiile prevăzute.

            PREŞEDINTE,                                                                          SECRETAR,

    Mihai Adrian MĂLAIMARE                                    MÁRTON Árpád Francisc    
                          Consilier,          Expert,

                Virgil Ştefan NIŢULESCU                      Cristina DAN


