
EXPUNERE DE MOTIVE 
propunere legislativa privind organizarea functionarea 

Institutului Cultural Roman

Prezenta propunere legislativa are ca scop reorganizarea Institutului 
Cultural Roman ca organ de specialitate, cu personalitate juridica, in subordinea 

Guvemului Romaniei si in coordonarea Prim-ministrului.

Prin prevederile sale, Legea propusa va duce la indeplinirea exigentelor 

consacrate prin Art. 33 din Constitutie, potrivit carora Statul trebuie sa asigure, 
printre altele, „promovarea valorilor culturale si artistice ale Romaniei in lume'\ 
precum si intarirea legaturilor cu romanii din afara frontierelor tarii, in vederea 

pastrarii, dezvoltarii, exprimarii identitatii lor etnice, culturale si lingvistice.

Arhitectonica reglementarii este fundamentata pe dispozitiile Art. 102 din legea 
fundamentals, care prevad ca: „Guvernul, potrivit Programului sau de guvernare 
acceptat de Parlament, asigurd realizarea politicii interne si externe a tarii si 
exercitd conducerea generald a administratiei publice”.

Abrogand legea actuals, care stipuleazS cS Institutul este „organizat si 
functioneazd ca autoritate administrativd autonomd, cu personalitate juridicd 

sub control parlamentar", proiectul de lege creeazS baza legislativS necesarS 

indeplinirii prevederile programului de guvernare.

In spiritul prevederilor constitutionale, proiectul de lege propune clarificarea 

misiunii acestui important actor al politicii Statului Roman relativ la comunitStile 

romanesti din afara granitelor, debirocratizarea, perfectionarea actiunii 
Institutului Cultural Roman in sustinerea internationals a valorilor culturii, artei 
si civilizatiei nationale, in conformitate cu directiile prioritare ale politicii externe 

a Romaniei, promovate prin intermediul diplomatiei culturale.

De asemenea, prin prevederile sale, viitoarea lege va asigura cresterea implicSrii 
mediului cultural in formularea prioritStilor programelor de activitate ale 

Institutului, precum reducerea factorului subiectiv a influentei politice in 

procesul numirii conducerilor Institutelor culturale romanesti de peste hotare. 
Necesitatea unui nou cadru normativ pentru ICR, repozitionat ca organ de 

specialitate in subordinea Guvemului este motivatS de:

interesul public care impune o coordonare a programelor de diplomatic 

culturalS cu cele de sprijinire a comunitStilor romanesti de peste hotare, in



cadrul politicii exteme, aflata sub autoritatea Presedintelui Romaniei si 
indeplinita prin actiunea Guvemului;
interesul public pentru construirea unui instrument eficient, pus la adapost de 

manevre politicianiste, de ingerinte si de interese extra-culturale, care sa 

fructifice in diaspora energiile mediului cultural, valorile si specificul creatiei 
patrimoniului cultural romanesc in cadrul dialogului dintre civilizatii; 
faptul ca, prin actuala forma a Legii nr. 356/2003, cu completarile si 
modificarile ulterioare, misiunea Institutului Cultural Roman dubleaza 

atributiile altor autoritati, cum sunt Ministerul Culturii, Academia Romana, 
precum si institutii din subordinea acestora;
faptul ca plasarea Institutului Cultural Roman sub controlul exercitat de Senat, 
prin comisiile de cultura si media, respectiv, de politica externa, a produs, cu 

precadere prin numirea conducerii centrale din strainMate, grave blocaje in 

conducerea activitatii institutelor din afara Romaniei, adica tocmai acolo unde 

argumentatia modificarii din 2012 a Legii de organizare functionare arata ca 

ICR trebuie sa-si intareasca activitatea.

S-a putut constata ca in cei 8 ani de la adoptarea OUG nr. 27 din 2012, 
managementul ICR a cunoscut dese perturbari, cu 5 Presedinti si 6 vicepresedinti, 
in 5 echipe de conducere diferite.

De asemenea, se poate remarca faptul ca Institutul Cultural Roman nu a emis si 
nici nu ar putea emite, in conditiile prevederilor Codului Administrativ, niciun act 
care ar fi justificat defmirea sa ca autoritate. ICR a actionat ca o institute publica, 
operator cultural si, simultan, fmantator cultural.

Legea actuala dispune analiza controlul activitatii ICR doar in competenta 

Senatului, in contradictie chiar cu ceea ce aceasta lege declara, si anume, ca ICR 

este „organizat si functioneaza ca autoritate administrativd autonomd, cu 

personalitate juridicd sub control parlamentaf. Ca urmare, s-a creat o situatie 

legislative ambigua, ce contravine dispozitiilor Constitutiei care prevede, in Art. 
61, faptul ca Parlamentul este alcatuit din Camera Deputatilor si Senat.

Nu in ultimul rand, in peisajul institutelor culturale din tarile Uniunii Europene, 
Institutul Cultural Roman este singurul plasat in sfera de control a legislativului, 
covarsitoarea majoritate a entitatilor similare fiind in subordinea sau coordonarea 

ministerelor afacerilor exteme ori ale culturii.



Institutul Cultural Roman, ca organ de specialitate in subordinea Guvemului, asa 

cum este propusa in actualul protect, asigura posibilitatea indeplinirii obiectivelor 

din Programul de Guvemare (2021 - 2024), aprobat prin Hotararea Parlamentului 
numarul 31 din 23 decembrie 2020, mai precis infiintarea a 25 de filiale ale ICR 

si trecerea la programarea multianuala a bugetelor activitatilor.

Prevederile proiectului de lege vizeaza, in principal:

concentrarea misiunii ICR in domeniul actiunii exteme, in favoarea 

valorificarii culturii patrimoniului cultural national pentru sprijinirea pastrarii 
identitatii culturale lingvistice a comunitatilor de romani de peste hotare;

o actiune mai eficienta a acestui organ de specialitate in promovarea 

valorilor marilor axe ale politicii externe a Romaniei, prin intermediul 
diplomatiei culturale, realizata prin contributia tuturor autoritatilor publice 

relevante intr-un cadru institutional mai clar, simplificat, debirocratizat. in acest 
sens, Colegiul ICR ii regrupeaza pe reprezentantii Presedintelui Romaniei, 
ministrului afacerilor externe, ministrului culturii, ministrului educatiei nationale 

si Academiei Romane;
dezvoltarea ICR ca pol national al reflexiei asupra perspective! culturii, a 

valorificarii acesteia in contextul dialogului civilizatiilor, prin constituirea 

Consiliului Institutului Cultural Roman. Legea stabileste Consiliul ICR drept un 

corp de expertiza alcatuit din personalitati din tara si din strainatate, insarcinat cu 

propunerea de strategii, de politic! publice si programe culturale ce urmeaza a fi 
puse in opera de catre ICR. In concordanta cu rolul sau de titular al politicii 
exteme, Presedintele Romaniei il desemneaza pe Presedintele Consiliului ICR;

desemnarea conducerii centrale si a conducerii filialelor ICR cu respectarea 

criteriilor profesionale, de notorietate in lumea culturala, de respectare a 

principiilor de integritate aplicabile;
separarea atributiilor executive (Director general. Director! general! 

adjunct!) de cele deliberative (Colegiul ICR) consultative (Consiliul ICR), 
precum o mai clara si mai simpla corelare a responsabilitatilor entitatilor 

purtatoare ale acestor atributii;

Propunerea legislative contine prevederi specifice privind structura 

organizatorica si de personal, precum si asigurarea necesamlui de cheltuieli de



personal si de functionare, urmand ca, pentm organizarea si derularea 

programelor culturale, fmantarea sa fie multianuala.
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