
Expunere de motive

I. Situatia actuala

In prezent, in conformitate cu art. 10 al Legii nr. 186 din 9 mai 2003 privind sustinerea §i 

promovarea culturii scrise, autoritatile administratiei publice centrale locale, precum §i 

institutiile publice pot sa acorde, in urma realizarii unor proiecte in domeniu, burse de studiu 

si granturi de studii §i calatorie, pe teritoriul Romaniei sau in afara tarii. Se promoveaza, 

astfel, incurajarea formarii creatorilor - fie ca vorbim aici de scriitori sau jumali^ti - insa 

cadrul legal este insuficient pentru crearea unor conditii optime si incurajarea procesului de 

creatie in sine. Faptul ca ei pot beneficia, in urma unor proiecte in domeniul culturii, de o mai 

buna formare profesionala, avand sansa sa aplice §i sa urmeze programe de studiu in 

strainatate sau sa intre in posesia anumitor granturi, din nou pentru a urma studii fie in 

Romania, fie in strainatate, este intr-adevar vital, insa nu conduce, propriu-zis, spre procesul 

creator.

Astfel, in lipsa unor prevederi legislative elare, care sa includa si segmentul complex al 

procesului creativ, sustinerea culturii scrise nu este una efectiva, beneficiarii bursei de studii 

si de calatorie fund tinuti sa angajeze cheltuieli separate pentru a se dedica scrisului. O bursa 

de creatie ar reprezenta o forma de sprijin material, prin intermediul unei finantari, care ar 

acoperi cheltuielile elementare ale unui individ, pentru o perioada limitata de timp, in care 

acesta s-ar angaja sa duca la bun sfarsit crearea unui produs cultural scris. Bursele de creatie 

sau rezidentele de creatie, acordate de autoritatile administratiei publice centrale si locale, 

precum si de institutiile publice, ar presupune nu doar stimularea creatorilor, cat mai degraba 

facilitarea unui timp protejat in care sa se dedice numai procesului de creatie, din urma caruia 

rezulta efectiv proiectele in domeniul culturii scrise.

11. Schimbari preconizate

Inserarea burselor de creatie printre variantele de care creatorii pot beneficia din partea 

autoritatiilor si institutiilor publice prin intermediul unui proiect este vitala, intrucat ar fi 

singura care ar facilita nu numai formarea creatorilor, la nivelul studiilor §i perfectionarilor, 

ci ar si sustine si incuraja scrisul propriu-zis §i aparitia unui nou produs eultural. Daca bursele



granturile de studiu - pe teritoriul Romaniei sau in afara ei - indeamna indivizii care 

activeaza in domeniul culturii scrise sa il aprofundeze, bursele de creatie le ofera acestora 

§ansa de a crea un produs cultural propriu-zis.

Finantarea unei burse de creafie de care ar beneficia un creator i-ar putea acoperi acestuia 

cheltuielile pentru o perioada limitata de timp, pe care el ar dedica-o complet scrisului. Prin 

urmare, includerea burselor de creatie drept optiuni nu numai ca ar sustine §i promova 

ulterior cultura scrisa dupa ce produsul finit a fost trimis catre tipar ci publicat, ci ar incuraja 

intregul proces, axandu-se semnificativ pe etapa incipienta a acestuia, anume cea de creatie.

Adaugarea celorlalte alineate vine sa clarifice care sunt cheltuielile ce pot fi acoperite de o 

astfel de bursa, cine anume o poate oferi §i care este beneficiarul, in cele din urma, al 

drepturilor patrimoniale ale operelor create in cadrul burselor acestora. Odata cu inserarea 

unei noi categorii care poate fi finantata de catre autoritalile administra^iei publice centrale §i 

locale, precum §i de catre institutiile publice, se impune si construirea unui fond explicativ, 

care sa conditioneze punctual cheltuielile pe care o astfel de bursa de creatie le poate acoperi, 

cine anume poate fi fmanfatoml ei §i cine va fi beneficiaml drepturilor patrimoniale, obtinute 

in urma realizarii produsului cultural final.

Punctual, alineatul (2) elucideaza titularul dreptului de autor asupra creatiilor rezultate in 

urma bursei de creatie sau a rezidentei, creatorului revenindu-i drepturile asupra creatiilor 

sale finale, indiferent de sursa, valoarea fmantarii §i conditiile oferite pentru a-§i duce la bun 

sfar§it demersul creator.

Alineatul urmator, alineatul (3), largeste gama fmantatorilor, mentionand faptul ca aceste 

burse de creatie pot fi oferite de catre autoritatile §i institutiile publice §i prin intermediul 

unor parteneriate cu organizatii nonguvemamentale cu profil cultural sau firme. Totodata, 

acestia pot organiza §i programe de rezidente de creatie in domeniul culturii scrise, in care 

aceste burse sa fie incluse. Astfel, nu numai ca prin intermediul acestor parteneriate anterior 

mentionate numarul burselor de creatie acordate ar putea fi unul semnificativ mai mare insa 

organizarea programelor de rezidente de crea|ie ar ajuta §i stimula promovarea ulterioara a 

culturii scrise.

Alineatul (4) este, in cele din urma, cel care menfioneaza explicit felul in care aceasta bursa 

de creatie poate fi cheltuita, specificand costurile pe care finantarea le poate acoperi. Astfel, 

creatorul isi poate asigura conditiile decente necesare care sa-i faciliteze procesul creator.



Cazarea, utilitatile pentru spafiul de cazare §i un onorariu in bani fie lunar, fie pentru intreaga 

perioada alocata scrisului formeaza impreuna un ansamblu financiar care i-ar permite 

beneficiarului bursei sa se concentreze asupra creatiei §i nu 1-ar confitiona pe acesta in niciun 

fel, determinandu-l sa nu mai depinda de al}i factori financiari extemi.

in numele initiatorilor,



fiOJVtAHlA

LEGE
pentru modificarea si completarea Legii pentru modificarea completarea Legii nr. 

186 din 9 mai 2003 privind sus^inerea §i promovarea culturii scrise

Tabel semnaturi

Partid SemnaturaNr. Nume ^i prenume
crt.

4^'T,
Z. C/^'srr,k-h’ Uhfi-
2 us/i\hf A

S-A > ^ (M fc C
llfjs- l2Al [i t/5/lIS M'm''

5
Qum/ttqk

r

(r S. ■§_

uJa ifL
(.h/l(})SPiA PftQi'HA-

Vf-Alk 01'/^II
- \! I ^'r(5g U3 cii'^ 'b/)r5 / <^t

Oq Oj /iOC^HdiX
V&R(2-

75
iJs^

%
cIa/u^



LEGE
pentru modiflcarea si completarea Legii pentru modiflcarea completarea Legii nr. 

186 din 9 mai 2003 privind sustinerea §i promovarea culturii scrise

Tabel semnaturi

SemnaturaNr. Nume si prenume Partid
crt.

£9^/>

4'/v <* 7//^./f
•^27 us-^ u4^n
blVlfOv iihlik-HmlA- U32-3S)

H (Hi^L Usl2-^2,1

iiiiAic/ MfCoLE-TA- Pjy^olO(\-22^

12>


