
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 356/2003 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român 

 
 
În conformitate cu obiectivele asumate şi aflate în derulare prin 

Programul de guvernare în domeniul culturii, ca şi cu opiniile, argumentele şi 
opţiunile formulate de societatea civilă şi comunitatea creatorilor din ţara noastră în 
cadrul Forumului Naţional al Culturii, prin Legea nr. 356/2003 a fost înfiinţat 
Institutul Cultural Român, instituţie publică de interes naţional, sub autoritatea 
Preşedintelui României, care are ca obiect de activitate desfăşurarea unor programe 
de stimulare şi promovare a valorilor naţionale ale culturii, artei şi ştiinţei, 
schimburi culturale cu instituţii guvernamentale şi organizaţii neguvernamentale, 
precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate, realizarea şi editarea unor 
publicaţii, opere literare, precum şi a unor lucrări de referinţă din domeniile 
literaturii, artei şi ştiinţei. 

Problemele actuale cu care se confruntă cultura românească au în vedere 
necesitatea amplificării substanţiale a atenţiei pentru viaţa culturală naţională, 
pentru adoptarea unor modalităţi înnoite, racordate la spiritul şi tehnologiile 
contemporaneităţii, de stimulare şi comunicare a creaţiei spirituale autohtone. 

Pe cale subsecventă, era necesară adoptarea, în regim de urgenţă, a unor 
măsuri care să perfecţioneze cadrul legislativ actual referitor la Institutul Cultural 
Român şi, totodată, să permită realizarea de către acesta a obiectivelor propuse. 

Printre aceste măsuri se numără prevederea prin care se stabileşte în 
sarcina Ministerului Afacerilor Externe obligaţia de asigurare a condiţiilor optime 
pentru derularea programelor şi proiectelor stabilite de Consiliul de conducere al 
Institutului, în conformitate cu obiectivele acestuia şi pentru fiecare institut în parte. 

O altă reglementare necesară priveşte finanţarea institutelor culturale 
româneşti din străinătate de la bugetul de stat, pentru cheltuielile administrative, 
printr-un capitol distinct cuprins în bugetul Ministerului Afacerilor Externe. Legea 
prevede faptul că pentru cheltuielile cu programele şi proiectele culturale, 
institutele culturale româneşti din străinătate sunt finanţate de la bugetul de stat, 
printr-un capitol distinct cuprins în bugetul Institutului Cultural Român. 
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Totodată, având în vedere faptul că realizarea obiectului de activitate 
complex pe care îl are Institutul Cultural Român, necesită un volum mare şi divers 
de activităţi care implică atât un număr de personal salariat adecvat, apreciem că 
este necesară includerea unei prevederi referitoare la stabilirea unor limite minime 
şi maxime ale salariilor de bază ale personalului contractual şi indemnizaţiile 
personalului care ocupă funcţii de demnitate publică din cadrul Institutului, cu 30% 
mai mari decât cele stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din 
sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi prin Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de 
demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român. 
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