
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

R A P O R T   

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334 din 31 mai 

2002 privind bibliotecile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 

din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare  
   

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334 din 31 mai 2002 privind 

bibliotecile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu 

modificările şi completările ulterioare a fost transmisă Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă, cu adresa nr. P.l. - x  316 din 17 iunie 2009. 

 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond cu această 

propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, care a 

transmis un aviz  negativ, precum şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cele trei Comisii 

transmiţând avize favorabile pentru această iniţiativă legislativă. Comisia a ţinut cont de avizul 

favorabil nr. 237/26.03.2009 emis de Consiliul Legislativ şi de Punctul de vedere al Guvernului nr. 

857/07.04.2009 care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

 Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare.  

 Această iniţiativă legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 iunie 2009, în calitate de 

primă Cameră sesizată. 

 Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din ziua de 23  februarie 2010.  

 În conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din 

partea Guvernului a participat la lucrările Comisiei, domnul Vasile Timiş, secretar de stat în Ministerul 

Culturii şi Patrimoniului Naţional. 

 Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Anexei nr.2 b) din Legea 

bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul modificării 

sistemului de normare a personalului de specialitate, pentru bibliotecile din învăţământul primar şi 

gimnazial,  raportat la numărul de elevi şi de cadre didactice, precum şi la numărul de volume.  

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 18 membri ai Comisiei. 

 Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul 

votului (o abţinere). 
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 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a 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 
respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334 din 31 mai 

2002 privind bibliotecile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 

februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Motivarea respingerii se întemeiază pe faptul că iniţiatorii propunerii legislative nu precizează 

sursele de finanţare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispoziţia art. 138 alin. (5) 

din Constituţia României, republicată, ce prevede că ”nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără 

stabilirea sursei de finanţare” , precum şi prevederile art. 15 alin. (1) din Legea privind finanţele publice 

nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  care prevede că „ În cazul în care se fac 

propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage micşorarea 

veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, trebuie să se prevadă şi mijloacele 

necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau a  creşterii cheltuielilor”  

 

 

 

               PREŞEDINTE,                              SECRETAR,      

                     Raluca TURCAN                    Florin-Costin PÂSLARU 

         

 
                        Şef birou,                                                                          Consilier parlamentar,                                        

                  Cristina Dan                                                                                 Dan Kalber               
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