
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

Lege
privind organizarea si functionarea 

Institutului Cultural Roman

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Art. 1
(1) Institutul Cultural Roman, denumit in continuare Institutul, este organizat si 
funcdoneaza ca organ de specialitate, cu personalitate juridica, in subordinea 
Guvemului si in coordonarea directa a Prim-ministrului.
(2) Sediul Institutului este in municipiul Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 38, sectorul
1.
(3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Institutului se face de la bugetul 
de stat.
(4) Organizarea, functionarea, numarul si structura personalului, precum si dotarile 
necesare indeplinirii atributiilor Institutului se stabilesc prin hotarare a Guvemului, 
la propunerea Ministrului Afacerilor Exteme si Ministmlui Culturii.
(5) Conducerea executiva a Institutului este asigurata de un director general, cu rang 
de secretar de stat, ajutat de doi directori generali-adjuncd, cu rang de sub—secretar 
de stat, numiti pentru un mandat de 4 ani prin decizie a Primului ministru.
(6) Directorul general al Institutului este ordonator principal de credite.

Art.2
(1) Institutul are drept misiune integrarea Romaniei in contextul cultural european si 
intemadonal prin sustinerea pe plan extern a valorilor culturii nationale, in 
conformitate cu directiile si prioritadle politicii exteme a Romaniei, promovate prin 
intermediul diplomatiei culturale.
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(2) Institutul initiaza, organizeaza si dezvolta proiecte culturale de interes national, 
in colaborare cu institutii, organizatii neguvernamentale, asociatii profesionale si 
uniuni de creatie, cu reprezentanti ai societatii civile si cu personalitati independente, 
din tara si din strainatate, contribuind la promovarea Romaniei, a culturii si 
civilizatiei nationale in lume, precum si in comunitatile romanesti de pe teritoriul 
altor state, ca si la sprijinirea, incurajarea si dezvoltarea colaborarii interculturale 
intemationale, parte a dialogului dintre civilizatii.

Art.3
(1) Institutul are ca principale obiective:
a) sincronizarea spiritului cultural romanesc cu cel european, respectiv conectarea 
culturii romane contemporane la pietele si dinamicile culturale occidental 
contemporane, prin sprijinirea operatorilor culturali din Romania pentru deschiderea 
actului cultural spre celelalte culturi ale lumii si a receptarii acestora in spatiul 
cultural romanesc;
b) sustinerea participarii artistilor si intelectualilor romani la manifestarile culturale 
din strainatate, precum festivaluri, congrese, conferinte, reuniuni, expozitii sau 
targuri de carte, astfel incat produsele si valorile culturale romanesti sa poata fi 
asimilate in constiinta pietelor si sistemelor culturale occidentale drept valori 
sincrone si convergente cu cele europene;

c) organizarea, fmantarea si promovarea activitatilor specifice pentru cunoasterea in 
lume a Romaniei, a culturii si civilizatiei nationale, promovarea cunoasterii si 
prezentarii valorilor culturii, stiintei si invatamantului romanesc, a diversitatii 
expresiilor culturale ale minoritatilor nationale si a contributiei acestora la 
imbogatirea patrimoniului cultural national si universal;
d) facilitarea dialogului si a colaborarii dintre personalitatile, institutiile si 
comunitatile culturale si stiintiflce romanesti cu parteneri din lumea intreaga;
e) sustinerea programelor si activitatilor dedicate invatarii limbii romane in 
strainatate, ca un vehicul al promovarii culturii nationale si al valorilor societatii 
cunoasterii;
f) promovarea, prin intermediul dialogului cultural international, de manifestari si 
programe culturale venind in sprijinul educatiei tinerilor si adultilor in spiritul 
umanismului european si a respectului fata de valorile culturale, nationale si 
universale;
g) pastrarea si consolidarea identitatii culturale, prin sustinerea si amplificarea, sub 
diferite forme, a relatiilor cu comunitatile romanesti de peste hotare, a circulatiei 
valorilor culturii si civilizatiei dinspre si inspre tara;
h) conceperea, fmantarea, dezvoltarea si promovarea de proiecte, de programe si 
schimburi intemationale cu caracter cultural, artistic, stiintific, educativ.
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documentar, singur sau in parteneriat cu autoritati sau cu institutii publice, uniuni de 
creatori, asociatii profesionale, etnice sau religioase, cu alte organizatii 
neguvemamentale, precum si cu personalitati din tara si din strainatate;
i) incurajarea, sustinerea si stimularea talentelor si creatiei tinerilor in cultura, stiinta 
si arta, acordarea de burse pentm studii in strainatate, de premii si diplome, precum 
si acordarea alter forme de sprijin material;
j) editarea de lucrari de referinta, precum si de publicatii din domeniile literaturii, 
artei si stiintei, singur sau in parteneriat cu institutii specializate din tara si din 
strainatate.
(2) Pentru realizarea obiectivelor sale, Institutul poate finanta sau cofinanta 
realizarea de proiecte sau programe, direct, nemijlocit sau in colaborare ori asociere 
cu persoane fizice sau juridice din tara si din strainatate, in conditiile legii.
(3) Activitatea externa a Institutului este desfasurata prin intermediul institutelor 
culturale romanesti din strainatate care sunt organizate si functioneaza in baza 
prevederilor prezentei legi, precum si potrivit hotararii de Guvem de infiintare.

Art. 4
(1) ConducQrQdi Institutului este asigurata de:
a) Colegiul Institutului',
b) Directorul general al Institutului',

Art.5
Colegiul Institutului este format din 9 membri si are urmatoarea component^:
a) Directorul general al Institutului',
b) directorii general! adjunct! ai Institutului',
c) un reprezentant al Presedintelui Romaniei;
d) Presedintele Consiliul Institutului Cultural Roman;
f) un reprezentant al ministrului afacerilor exteme (sau un secretar de stat*), 
desemnat prin ordin;
e) un reprezentant al ministrului culturii (sau un secretar de stat*), desemnat prin 

ordin;
g) un reprezentant al ministrului educatiei nationale (sau un secretar de stat*), 
desemnat prin ordin;
h) un reprezentant al Academiei Romane desemnat de Presedintele acesteia.

Art, 6
(1) Colegiul Institutului are urmatoarele atributii principale:
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a) examineaza si adopta strategiile si proiectele de politici publice, precum si de 

programe multianuale elaborate de Consiliul Institutului, potrivit prevederilor Art. 
12 alin. (1).
b) aproba strategia, proiectele si programele de activitate ale Institutului, precum si 
programele si proiectele pentru fiecare institut cultural in parte .
c) aproba Regulamentul de organizare si functionare al Institutului, precum si 
Regulamentul Intern;
d) avizeaza propunerile privind structura organizatorica si Regulamentul de 

organizare si functionare ale institutelor culturale romanesti din strainatate si le 

inainteaza, spre aprobare, in conformitate cu dispozitiile Art. 14 alin. (2);
e) face propuneri pentru numirea ori revocarea din functie a directorilor si a 

directorilor adjuncti ai institutelor culturale romanesti din strainatate si le inainteaza, 
spre aprobare, in conformitate cu prevederile Art. 15 alin. (5) din prezenta lege .
f) aproba proiectul bugetului anual, pe baza propunerii inaintate de Directorul 
general, precum si Raportul privind executia bugetara din anul anterior;
g) dezbate si adopta Raportul anual de activitate a Institutului;
h) aproba colaborarea, precum si afilierea la organizatii Internationale;
(2) Raportul anual de activitate a Institutului este transmis, spre analiza si avizare 

Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Culturii care 11 inainteaza, spre 

aprobare, Primului - ministru al Guvemului.
(3) In exercitarea atributiilor sale, Colegiul Institutului adopta hotarari cu votul 
majoritatii membrilor prezenti.
(4) Documentele supuse analizei si aprobarii Colegiul Institutului, prevazute la alin. 
(1) lit. a), c) si g), pot fi introduse pe ordinea de zi numai dupa obtinerea avizului 
Ministerului Afacerilor Externe, in conformitate cu competentelor si 
responsabilitatilor ce ii revin, potrivit hotararii de Guvern de organizare si 
functionare.
(5) Mandatul membrilor Colegiului Institutului, prevazuti la Art. 5 lit. c) -h), este de 

4 ani si inceteaza;
a) prin demisie;
b) prin revocare de catre autoritatea care la numit.
c) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului, constand intr-o indisponibilitate 

de mai mult de 180 de zile consecutive, declarata ori constatata prin absenta de la 

sedinte;
d) prin deces;
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(6) In cazurile prevazute la alin. 5, locul de membru ramas vacant este ocupat de un 

non membru desemnat de aceeasi autoritate pentm restul de mandat neefectuat.

Art. 7
(1) Colegiul Institutului se intruneste semestrial in sedinta ordinara, precum si in 
sedinta extraordinary, ori de cate ori este necesar.
(2) Convocarea sedintelor ordinare ale Colegiului Institutului se face in scris, prin 
scrisoare recomandata, prin e-mail sau fax, de catre Directorul general al Institutului, 
cu cel putin 7 zile inainte de data sedintei, precizandu-se data, ora si locul 
desfasurarii si ordinea de zi a sedintei.
(3) Convocarea sedintelor extraordinare ale Colegiului Institutului se poate face la 
cererea Directorului general al Institutului sau a minim 5 membri ai Colegiului; 
convocarea se face nominal, prin orice mijloc de comunicare, precizandu-se ordinea 
de zi, data, ora si locul desfasurarii.
(4) Sedintele sunt conduse de Directorul general al Institutului sau, in absenta 
acestuia, de catre unul dintre directorii generali adjuncti, desemnati de catre 
Directorul general.
(5) La sedintele Colegiului Institutului participa, fara drept de vot, secretarul general 
al Institutului si secretarul general adjunct.

Art. 8
(1) Colegiul Institutului este legal constituit in prezenta majoritatii membrilor sai si 
adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) In cazul in care, la prima convocare, Colegiul Institutului nu este legal constituit, 
a doua convocare este organizata in decurs de doua saptamani, iar hotararile vor fi 
adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti, oricare ar fi numarul acestora.

Art.9
(1) Conducerea executiva a Institutului, este asigurata de Directorul general si 
Directorii general adjuncti, persoane ce urmeaza a fi numite in functie daca 
indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa fie cetateni romani cu domiciliu in Romania si sa aiba deplina capacitate de 
exercitiu;
b) sa fie absolventi de studii superioare de lunga durata in domeniul umanistic, 
artistic sau al relatiilor Internationale ori sa fi obtinut diploma de master sau titlul de 
doctor intr-unul din aceste domenii;
c) sa fi obtinut, prin activitate si rezultate, recunoastere nationala sau intemationala 
intr-un domeniu al artelor sau stiintelor umaniste ori in domeniul relatiilor 
Internationale ;
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d) sa nu fie membm al unui partid politic.
(2) Persoanele ce urmeaza a fi numite in functia de Director general sau de director 
general adjunct, trebuie sa depuna, la Primul - Ministru, o declaratie pe proprie 
raspundere, potrivit legii, ca nu au avut calitatea de lucrator al securitatii ca politic 
politica, ori de colaborator al acesteia .
(3) Functia de Director general sau de Director general adjunct al Institutului este 
incompatibila cu exercitarea sau participarea, directa sau prin persoane interpuse, la 
conducerea sau administrarea unor entitati publice ori private sau cu detinerea altor 
functii ori demnitati publice, cu exceptia ocuparii unor flinctii didactice in 
invatamantul superior.
(4) Revocarea Directorului general si a Directorilor generali adjuncti inainte de 
incheierea mandatului se face prin decizie a Prim-Mini strului, in conditiile 
respingerii raportului prevazut la Art. 6 alin. (2).

Art. 10
(1) Directorul general al Institutului exercita urmatoarele atributii principale:
a) asigura coordonarea intregii activitati curente a Institutului',
b) reprezinta Institutul in relatiile cu persoanele fizice si juridice romane si straine;
c) incheie in numele Institutului acte juridice, potrivit legii;
d) prezideaza sedintele Colegiului Institutului',
e) asigura indeplinirea hotararilor Colegiului Institutului',
f) asigura realizarea strategiei, proiectelor si programelor de activitate ale 
Institutului',
g) elaboreaza proiectul bugetului anual si raportul privind executia bugetara pe anul 
anterior;
h) asigura realizarea proiectelor de parteneriat cu institutii din tara si din strainatate;
i) elaboreaza proiectul Regulamentului de organizare si functionare al Institutului, 
organigrama acestuia, precum si Regulamentul intern;
j) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege ori stabilite de Colegiului 
Institutului.
(2) Directorul general poate delega, prin ordin, o parte din atributiuni catre directorii 
generali adjuncti, inclusiv in coordonarea activitatii unora dintre compartimentele 
functionale ale Institutului.
(3) in exercitarea atributiilor ce ii revin, Directorul general emite ordine si 
instructiuni, in conditiile legii.

Art. 11
(1) In structura organizatorica a Institutului este prevazut si fimctioneaza secretarul 
general si secretarul general adjunct, aflati in subordinea Directorului general.
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(2) Secretarul general si secretaml general adjunct asigura stabilitatea si 
continuitatea desfasurarii activitatii Institutului, realizarea legaturilor functionale 
intre conducerea executiva a Institutului, organismele colegiale si structurile 
functionale ale acestuia, cu institutele cultural romanesti din strainatate, precum si 
cu celelalte autoritati si institutii publice, cu persoanele fizice si juridice cu care 
colaboreaza Institutul.
(3) Secretarul general indeplineste atributiile stabilite prin hotararea Guvemului, 
prevazuta la Art. 1 alin. (4), prin Regulamentul de organizare si functionare al 
Institutului, precum si sarcinile stabilite de Directorul general.
(4) In realizarea atributiilor si in indeplinirea sarcinilor ce ii revin, secretarul general 
este ajutat de un secretar general adjunct.
(5) Secretarul general si secretarul general adjunct au statutul de personal contractual 
si sunt numiti prin concurs sau examen, prin care candidatii probeaza experienta de 
conducere a colectivelor multidisciplinare si expertiza in cel putin unul din 
domeniile: relatii internationale, diplomatie publica, administrate publica, fmante, 
legislate a domeniului cultural.

Art. 12
(1) In vederea formularii de direct! strategice si prioritati culturale, propunerii de 
programe multianuale si proiecte de politic! publice in domeniul de competenta, in 
termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi se constituie Consiliul 
Institutului Cultural Roman, denumit in continuare Consiliul. Consiliul este format 
din 17 personalitati din domeniul culturii si stiintei, din tara si din strainatate, 
membrii acestuia avand un mandat de 3 ani, ce poate t reinnoit consecutiv o singura 
data.
(2) Presedintele Consiliului este numit de catre Presedintele Romaniei.
(3) Componenta nominala a Consiliului se stabileste prin desemnarea membrilor 
astfel:
a) 6 membri de catre Ministrul Culturii - din care 4 dintre persoanele propuse de 
asociatii si operator! cultural!
b) 1 membru de catre Presedintele Academiei Romane,
c) 1 membru de catre Ministrul Educate!, din randul cadrelor didactice universitare 
abilitate sa conduca doctorate in domeniile stiintelor umaniste,
d) 6 membri de catre Alianta Nationala a Uniunilor de Creator!, cate 1 din partea 
fiecarei uniuni de create ce face parte din respectiva alianta.
e) 2 membri de catre Directorul general al Institutului, urmarind prin nominalizarile 
sale obtinerea unei reprezentari echilibrate a domeniilor culturii, ca si a contribute! 
minoritatilor nationale la diversitatea expresiilor sale.
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(4) Pentm fiecare membm al Consiliului entitatea care inainteaza propunerea 
desemneaza si un supleant. Supleantii ii inlocuiesc de drept pe titulari in situatiile 
prevazute prin Regulamentul de functionare al Consiliului.
(5) Persoanele desemnate potrivit alin. (2)-(4) sunt consacrate ca facand parte din 
Consiliul Institutului, prin ordin al Directorului general al acestuia.

Art. 13
(1) Consiliul elaboreaza si propune Colegiului Institutului strategii si prioritati 
culturale, proiecte de politici publice pentru sustinerea si promovarea valorilor 
culturii nationale, precum si programe multianuale pentru prezervarea si afirmarea 
identitatii etnice, culturale si lingvistice a comunitatilor romanesti din afara 
granitelor tari.
(2) Colegiului Institutului poate consulta Consiliul in situatiile si in legatura cu 
problematica in care competenta Consiliului in domeniul cultural este utila pentru 
bunul mers al activitatii Institutului
(3) Activitatea Consiliului se desfasoara prin reuniuni in plen sau prin sistem de 
teleconferinta in baza regulamentului sau propriu de functionare aprobat prin decizie 
a Directorului general.
(4) La reuniunile Consiliului participa, ca invitati, directorul general si secretarul 
general a Institutului.
(5) Cheltuielile de diuma si deplasare prilejuite de participarea membrilor 
Consiliului la reuniunile in plen ale acestuia sunt suportate din bugetul Institutului.

Art. 14
(1) Activitatea institutelor romanesti din strainatate se desfasoara in colaborare cu 
misiunile diplomatice sau cu oficiile consulare din tarile respective si este 
subordonata administrativ Ministerului Afacerilor Exteme, care asigura:
a) cuprinderea, in bugetul Ministerului, a resurselor fmanciare pentru acoperirea 
cheltuielilor de functionare ori a celor pentru realizarea unor lucrari de reparatii 
curente sau de capital necesare acestor institute;
b) conditiile tehnico-administrative necesare pentru derularea programelor si 
proiectelor stabilite de Colegiul Institutului, in conformitate cu obiectivele acestuia 
si pentru fiecare institut cultural in parte;
c) transportul, in regim de curier diplomatic, al materialelor documentare necesare 
activitatii acestor institute.
(2) Infiintarea si desfiintarea institutelor culturale romanesti din strainatate, precum 
si organizarea si functionarea acestora se stabilesc prin hotarare de Guvern, la 
propunerea ministrului afacerilor exteme, ministrului culturii si directomlui general 
al Institutului.

8



Art. 15
(1) Institutele culturale romanesti din strainatate sunt conduse de un director, ajutat 
de un director adjunct.
(2) Directorul institutului cultural roman din strainatate are grad diplomatic de 
ministru consilier, iar directorul adjunct are grad diplomatic de consilier.
(3) Pentru a fi numiti in functie, Directorul sau Directorul adjunct trebuie sa 
demonstreze o buna cunoastere a limbii oficiale a statului in care urmeaza sa isi 
desfasoare activitatea, ori a unei limbi de larga circulate internationala, precum si 
sa indeplineasca, cumulativ, conditiile prevazute la Art. 9 alin.(l), din prezenta lege.
(4) Directorilor sau directorilor adjunct! le sunt aplicabile dispozitiile Art. 9 alin. (3) 
cu privire la incompatibilitati.
(5) Numirea si revocarea din functie a directorilor si a directorilor adjunct! se fac la 
propunerea Colegiului Institutului prin ordin comun al ministrului afacerilor exteme, 
al ministrului culturii si al Directorului general al Institutului.
(6) Directorul Accademia di Romania din Roma si cel al Institutului Roman pentru 
Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia sunt numiti la propunerea 
presedintelui Academiei Romane, cu respectarea dispozitiilor alin. (5).

Art. 16
Ministerul Afacerilor Exteme si respectiv Ministerul culturii sprijina perfectionarea 
profesionala a personalului care urmeaza sa fie trimis in misiune permanenta la 
institutele culturale romanesti din strainatate, prin intermediul Academiei 
Diplomatice, si respectiv prin intermediul institutiilor din subordine, in cooperare, 
dupa caz, cu Academia Romana si institutii de invatamant universitar.

Art. 17
(1) Pe perioada misiunii permanente in strainatate personalul de specialitate al 
institutelor culturale romanesti, cu exceptia personalului tehnico-administrativ, 
beneficiaza de drepturile si se supune obligatiilor prevazute in Statutul Corpului 
diplomatic si consular al Romaniei.
(2) Personalul institutelor culturale romanesti din strainatate nu poate efectua, de 
regula, misiuni permanente in strainatate cu o durata mai mare de 4 ani consecutivi; 
dupa fiecare misiune permanenta in strainatate, personalul institutului cultural isi 
reia activitatea la locul de munca anterior.

Art. 18
(1) Bugetul Institutului, precum si ale institutelor culturale din strainatate pentm 
finantarea obiectivelor prevazute la Art. 3, alin. (1) litera b), c), h), i), se elaboreaza 
si se asigura pe baza de programe multianuale.
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(2) Cheltuielile de personal, cele de capital, precum si cele privind bunurile si 
serviciile se asigura integral de la bugetul de stat.
(3) Institutul poate retine si utiliza in conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002 
privind fmantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, venituri din 
vanzarea produselor editoriale, realizarea de studii, analize si programe pe baza de 
contracte de cercetare, precum si din proiecte realizate in parteneriat public-privat.
(4) Veniturile realizate de Institut potrivit alin. (3) se utilizeaza pentru fmantarea 
programelor si proiectelor culturale.
(5) Institutul poate primi si folosi donatii si sponsorizari, potrivit legii.
(6) Instituted culturale romanesti din strainatate sunt fmantate de la bugetul de stat, 
pentru acoperirea necesarului de cheltuieli curente si de capital
(7) Cheltuielile necesare Institutului pentru asigurarea finantarii sau cofinantarii 
proiectelor, programelor, activitatilor si actiunilor prevazute la Art. 3, sunt asigurate 
de la bugetul de stat.

Art.l9
A

(1) Incadrarea personalului Institutului, precum si a institutelor culturale din 
strainatate, se face pe baza de concurs sau examen, potrivit legii.
(2) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit Legii privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice.

Art. 20
A

(1) In 30 de zile de la intrarea in vigoare a prevederilor prezentei legi, Ministrul 
Afacerilor Exteme si Ministrul Culturii vor inainta spre aprobare Guvemului 
proiectul de hotarare prevazut la Art. 1 alin. (4).
(2) Pana la intrarea in vigoare a hotararii de Guvem prevazuta la alin. (1) precum si 
pana la constituirea Colegiului Institutului, desfasurarea activitatii acestuia este 
asigurata de catre Secretarul general si Secretarul general adjunct aflati in functie.

Art.21
Instituted culturale romanesti din strainatate care functioneaza la data intrarii in 
vigoare a prezentei legi isi continua activitatea potrivit obiectivelor, structurii 
organizatorice si regulamentului de organizare si functionare, Nomenclatorului 
functiilor si coeficientii de ierarhizare pentru determinarea salariilor in valuta, 
precum si normativelor privind dotarea cu autoturisme si consumul lunar de 
carburanti aprobate prin Hotararea de Guvem nr. 492/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

10



Art. 22
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga dispozitiile Legii nr. 356/11 iulie 

2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutul Cultural Roman, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555 din 2 septembrie 

2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fast adoptatd de Parlamentul Romaniei, cu respectarea 

prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE PRESEDINTELE

CAMEREI DEPUTATILOR SENATULUI

LUDOVIC ORBAN ANCA DRAGU

11


