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 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Anexei IV (2A/2008) la III salarii de bază pentru 

funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteci, transmisă cu adresa Pl. - x nr. 

618 din 8 octombrie 2008. 

 Senatul a respins această propunere legislativă în şedinţa din 30 

septembrie 2008, în calitate de primă Cameră sesizată. 

 Sub raport de conţinutul său propunerea legislativă este de competenţa 

decizională a Camerei Deputaţilor. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia a dezbătut propunerea legislativă mai sus menţionată, în şedinţa din 

13 ianuarie 2009. 

Membrii Comisei au analizat iniţiativa legislativă, ţinând cont de 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 508/29.04.2008, precum şi 

Punctul de vedere al Guvernului nr.1385/11.06.2008, care nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative.  



Membrii Comisiei au discutat situaţia existentă în întreaga reţea de 

muzee şi biblioteci din ţară. Astfel, în muzee şi biblioteci, în absenţa unor 

specialişti cu studii superioare, sunt angajate persoane cu studii medii, care 

ulterior sunt trimise de către aceste instituţii publice la cursuri de calificare 

pentru funcţiile de conservator sau bibliotecar. Cursurile sunt organizate de 

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniul Naţional, prin Centrul de 

Pregătire Profesională în Cultură. Absolvenţii acestor cursuri primesc o 

diplomă, dar nu sunt consideraţi, în prezent, ca având studii postliceale, 

aceştia neputând beneficia de un alt nivel de încadrare.  Având în vedere cele 

mai sus menţionate, în  urma  dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu 

respectarea recomandărilor Consiliului Legislativ. 

 Sub raport de obiectul şi conţinutul său proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN 
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