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Comisia pentru cultură, arte,

mijloace de informare în masă

A M E N D A M E N T E

la propunerea legislativă privind Legea Bibliotecilor

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. I. DISPOZIŢII GENERALE Amendament propus de Comisie

I devine Capitolul I, cu următorul titlu:

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Din motive de tehnică legislativă

2. Art. l: (1) Bibliotecile sunt instituţii de informare,
cultural-ştiinţifice şi educaţionale, o parte structurată a
unei instituţii sau servicii specializate numite în
continuare „biblioteci“.

(2) Bibliotecile achiziţionează, organizează,
prelucrează, conservă şi pun la dispoziţia utilizatorilor
- persoane fizice şi juridice - colecţii de documente şi
alte materiale purtătoare de informaţii.

Amendament propus de d-nul deputat Márton
Árpád Francisc
Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 1. - În înţelesul prezentei legi, se consideră prin:

a) bibliotecă: instituţia, compartimentul sau structura

specializată, al cărui scop principal este de a constitui,

Pentru a se respecta definiţiile
internaţionale în domeniu.



organiza, prelucra, dezvolta, conserva colecţii de

documente şi de a facilita, prin servicii specifice,

utilizarea documentelor necesare pentru informare,

cercetare, educaţie sau recreere;

b) bibliotecă naţională: bibliotecă responsabilă cu
achiziţionarea şi conservarea unui număr de exemplare
din toate documentele importante editate în ţară, care
funcţionează ca depozit legal şi are atribuţiile prevăzute
la art. 10 al prezentei legi;

c) bibliotecă universitară: bibliotecă aflată, prioritar, în
serviciul studenţilor şi al cadrelor didactice din
universităţi şi alte instituţii de învăţământ superior de
lungă sau scurtă durată care, în limitele prevăzute de
regulamentul de organizare, poate funcţiona şi ca
biblioteca publică;

d) bibliotecă specializată: bibliotecă înfiinţată pentru a
servi, în principal, o anumită categorie de beneficiari sau
pentru a colecţiona prioritar o anumită formă de
documente ori pentru a răspunde necesităţilor proprii
legate de activităţile sale, ale organismului tutelar;

e) bibliotecă publică: bibliotecă de tip enciclopedic pusă
în slujba unei comunităţi locale sau judeţene;

f) bibliotecă şcolară: bibliotecă organizată în interiorul
unei instituţii de învăţământ preuniversitar, care se află,
cu precădere, în serviciul elevilor şi al cadrelor didactice
din instituţia respectivă şi care, în limitele prevăzute de



lege şi de regulamentul de organizare, poate funcţiona şi
ca bibliotecă publică.

3. Art.2: Din punctul de vedere al formei de constituire
şi administrare a patrimoniului, bibliotecile pot fi: de
stat, obşteşti sau particulare.

Amendament propus de d-nul deputat Ioan Onisei

Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Din punctul de vedere al formei de

constituire şi administrare a patrimoniului, bibliotecile

pot fi de drept public sau de drept privat.

(2) Bibliotecile de drept public se înfiinţează, se

organizează şi funcţionează în subordinea autorităţilor

administraţiei publice centrale sau locale, a altor

autorităţi publice, precum şi în subordinea unor

instituţii, după regulamente aprobate de autorităţile sau

instituţiile respective.

(3) Bibliotecile de drept privat se înfiinţează, se

organizează şi funcţionează în subordinea

persoanelor juridice private  sau a persoanelor

fizice.

Pentru mai multă rigoare în ceea ce
priveşte distincţiile necesare între
instituţiile de drept public şi cele de
drept privat.

4. Art. 3. … Amendament propus de Comisie
Articolul 3 se modifică şi devine articolul 33.

Pentru a se da mai multă coerenţă
textului.



5. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 3, cu următorul cuprins:
Art. 3 -  (1) Din punctul de vedere al formei de
organizare, bibliotecile pot fi cu sau fără personalitate
juridică.

(2) După gradul de acces la colecţii şi servicii,
bibliotecile pot fi cu acces nelimitat sau cu acces limitat.

(3) După structura colecţiilor, bibliotecile pot fi
enciclopedice sau specializate.

Acest articol completează
prevederile din articolul precedent.

6. Art. 4. … Amendament propus de Comisie
Articolul 4 se modifică şi devine, împreună cu
articolul 10, alineatul (2) al articolului 20.

Pentru asigurarea continuităţii
logice a textului.

7. Art. 5 : (1) Accesul la informaţie şi educaţie prin
biblioteci este gratuit.

(2) Pentru unele servicii speciale ale bibliotecilor se
pot percepe taxe, în condiţiile legii şi conform
normelor aprobate de Ministerul de Finanţe.

Amendament propus de Comisie
Articolul 5 devine articolul 4, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 4. - (1) În bibliotecile de drept public, accesul la
informaţie, educaţie şi cultură este gratuit, prin
intermediul serviciilor prevăzute în regulamentele de
organizare şi funcţionare proprii.

(2) Pentru unele servicii oferite de bibliotecile de

drept public, se pot stabili tarife, în condiţiile legii,

ale normelor aprobate de Ministerul Finanţelor

Pentru a da textului mai multă
rigoare.



Publice, precum şi ale regulamentelor de organizare

şi funcţionare proprii.

8. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 5, cu următorul cuprins:
Art. 5. – Bibliotecile de drept public pot fi desfiinţate
numai în cazul încetării activităţii autorităţilor sau
instituţiilor care le-au înfiinţat sau care le-au finanţat şi
numai în condiţiile preluării patrimoniului lor de către o
altă bibliotecă de drept public, cu respectarea legislaţiei
în vigoare.

Pentru protejarea patrimoniului
bibliotecilor, în cazul desfiinţării
acestora

9. Art. 6: (1) Activitatea bibliotecilor este finanţată de
la bugetul de stat şi de la bugetele locale şi se
nominalizează distinct în bugetele proprii sau a1e
instituţiilor tutelare.

(2) Activitatea bibliotecilor poate fi finanţată şi de
către agenţi economici privaţi, persoane juridice sau
fizice.

(3) Bibliotecile pot fi sprijinite prin donaţii,
sponsorizări, surse proprii şi alte surse legale de
venituri, indiferent dacă acestea sunt de stat sau
particulare.

Amendament propus de d-nul deputat Márton

Árpád Francisc

Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Activitatea bibliotecilor de drept public este

finanţată de la bugetul de stat sau de la bugetele locale şi

se nominalizează distinct în bugetele proprii sau ale

instituţiilor tutelare.

(2) Activitatea bibliotecilor poate fi finanţată şi de către

alte persoane juridice de drept public sau privat, precum

şi de către persoanele fizice, prin donaţii, sponsorizări

sau alte surse legale de venituri.

Pentru o mai mare precizie a
textului.



(3) Bibliotecile de drept privat pot primi finanţare, pe
bază de programe sau proiecte, şi de la bugetul de stat
sau de la bugetele autorităţilor locale, dacă se angajează
să aibă o activitate specifică bibliotecilor de drept
public.

10. II. SISTEMUL NAŢIONAL DE BIBLIOTECI ŞI
ATRIBUŢIILE SALE

Amendament propus de Comisie
II devine Capitolul II, cu următorul titlu:
CAPITOLUL II. SISTEMUL NAŢIONAL DE
BIBLIOTECI

Din motive de tehnică legislativă.

11. Art.7: Bibliotecile, ca instituţii cultural-ştiinţifice şi
educaţionale, parte integrantă a sistemului
informaţional naţional, acţionează pentru realizarea
următoarelor obiective generale:

a) constituirea, conservarea şi valorificarea fondului
naţional şi universal de valori culturale şi ştiinţifice;

b) asigurarea circulaţiei informaţiei la nivel local,
naţional şi internaţional prin implementarea
tehnicilor informaţionale performante şi facilitarea
accesului utilizatorilor la valorile creaţiei româneşti
şi universale.

Amendament propus de Comisie
Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 7.  - Sistemul naţional de biblioteci, parte integrantă
a sistemului informaţional naţional, se constituie din
totalitatea bibliotecilor de drept public şi din acele
biblioteci de drept privat, care au activităţi specifice
celor de drept public.

Este necesară definirea sistemului
naţional de biblioteci.

12. Art.8: Pentru asigurarea accesului utilizatorilor la
colecţiile şi serviciile oferite, bibliotecile întocmesc
cataloage, bibliografii, lucrări de informare
documentară şi alte instrumente specifice,
organizează secţii şi filiale pe criterii de vârstă ale
beneficiarilor sau a tipului de colecţie, efectuează

Amendament propus de Comisie

Articolul 8 se elimină.

Materia acestui articol face obiectul
altor articole, răspândite în mai
multe capitole ale legii.



servicii de împrumut şi studiu, precum şi alte servicii.

13. Art.  9:  În raport în funcţiile şi atribuţiile specifice
care le revin în sistemul informaţional naţional,
bibliotecile sunt structurate în următoarele categorii:

a) biblioteci publice;

b) biblioteci ale instituţiilor de învăţământ;

c) biblioteci academice (ştiinţifice);

d) biblioteci tehnice{specializate);

e) alte categorii şi reţele de biblioteci.

Amendament propus de Comisie
Articolul 9 devine articolul 8, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 8.  - În raport cu funcţiile şi atribuţiile care le revin
în sistemul naţional, bibliotecile sunt structurate după
cum urmează:

a) Biblioteca Naţională a României;

b) biblioteci universitare;

c) biblioteci specializate;

d) biblioteci publice;

e) biblioteci şcolare.

Modificarea este justificată de
modificările realizate în secţiunile
ulterioare.

14. A) BIBLIOTECI PUBLICE Amendament propus de Comisie

A) Biblioteci publice se divide în Secţiunea A.

Biblioteca Naţională a României şi Secţiunea D.

Biblioteci publice.

Din motive de tehnică legislativă.

15. Art.10: … Amendament propus de Comisie

Articolul 10 se modifică şi devine, împreună cu

articolul 4, alineatul (2) al articolului 20.

Pentru a se da mai multă coerenţă
textului.
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16. Art. 11…. Amendament propus de Comisie

Articolul 11 se modifică şi devine articolul 24.

Pentru a se da mai multă coerenţă
textului.

17. Art. 12…. Amendament propus de Comisie

Articolul 12 se modifică şi devine articolul 60.

Pentru a se da mai multă coerenţă
textului.

18. Art. 13…. Amendament propus de Comisie

Articolul 13 se modifică şi devine articolul 30.

Pentru a se da mai multă coerenţă
textului.

19. 1. Biblioteca Naţională a României Amendament propus de Comisie

1. devine Secţiunea A, cu următorul titlu:

Secţiunea A. Biblioteca Naţională a României

Din motive de tehnică legislativă.

20. Art. 14: (1) Biblioteca Naţională a României
funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii; ea
realizează şi coordonează activităţi naţionale în
domeniul bibliotecar.

(2) Biblioteca Naţională a României îndeplineşte
următoarele funcţii:

a) colecţionează, conservă şi comunică patrimoniul

naţional de publicaţii, pe orice suport, indiferent de

conţinutul şi data apariţiei lor; organizează depozitul

legal central al statului;

b) colecţionează, conservă şi comunică publicaţii

Amendament propus de Comisie
Articolul 14 se modifică, devine articolele 9 şi 10, cu
următorul cuprins:
Art. 9. - Biblioteca Naţională a României este bibliotecă
de drept public, cu personalitate juridică, în subordinea
Ministerului Culturii şi Cultelor.

Art. 10. - (1) Biblioteca Naţională a României

îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii specifice:

a) conservă, cercetează, dezvoltă şi pune în valoare

patrimoniul de documente deţinute în colecţiile sale;

b) organizează Depozitul Legal, potrivit legii;

Pentru a se asigura mai multă
rigoare în ordonarea funcţiilor
specifice Bibliotecii Naţionale a
României.



apărute în străinătate referitoare la România şi
poporul român, scrieri ale autorilor români apărute în
străinătate, scrieri apărute în străinătate în limba
română;

c) realizează Controlul Bibliografic Naţional (CBN)
şi participă la Controlul Bibliografic Universal
(CBU); în calitate de Agenţie Bibliografică
Naţională, elaborează bibliografia naţională curentă
pentru toate categoriile de documente;

d) întocmeşte cataloage colective naţionale;

e) asigură numerotarea standardizată pentru cărţi
(ISBN), periodice (ISSN) şi alte documente, precum
şi catalogarea în publicaţie a acestora (CIP);

f) coordonează programul naţional de informatizare a
bibliotecilor publice şi le asigură asistenţă de
specialitate;

g) colaborează la elaborarea şi desfăşurarea
programelor naţionale de perfecţionare profesională
a bibliotecarilor şi celorlalţi specialişti din
bibliotecile publice;

h) organizează rezerva naţională de publicaţii;

i) coordonează cercetarea în domeniul
biblioteconomiei şi ştiinţelor informării;

j) sprijină perfecţionarea activităţii bibliotecilor din
ţară şi a bibliotecilor româneşti din străinătate;

c) colecţionează, conservă şi pune în valoare Fondul
ROMÂNICA, constituit din publicaţii apărute în
străinătate, referitoare la România şi la limba română,
lucrări ale autorilor români apărute în afara graniţelor
ţării şi orice scrieri apărute în străinătate în limba
română;

d) organizează şi gestionează Rezerva naţională de
publicaţii;

e) realizează, în calitate de Centru naţional de schimb,
statistica schimburilor internaţionale de publicaţii;

f) este Centru naţional  metodologic al împrumutului
interbibliotecar intern şi internaţional;

g) este Centru naţional de patologie şi restaurare a
publicaţiilor;

h) elaborează şi emite, cu avizul Ministerului Culturii şi
Cultelor, instrucţiuni şi norme metodologice pentru
biblioteci.

(2) Biblioteca Naţională a României are şi alte atribuţii
specifice, potrivit Regulamentului de organizare şi
funcţionare.



k) este centrul naţional de schimb de publicaţii.

Pentru exercitarea acestor funcţii, Biblioteca
Naţională a României emite instrucţiuni şi norme
avizate de Ministerul Culturii.

21. Art. 15…. Amendament propus de Comisie
Articolul 15 se modifică şi devine articolul 25.

Pentru a se da mai multă coerenţă
textului.

22. Art. 16…. Amendament propus de Comisie
Articolul 16 se modifică şi devine articolul 26.

Pentru a se da mai multă coerenţă
textului.

23. Art. 17…. Amendament propus de Comisie
Articolul 17 se modifică şi devine alineatul (2) al
articolul 28.

Pentru a se da mai multă coerenţă
textului.

0 1 2 3

24. Art. 18…. Amendament propus de Comisie
Articolul 18 se modifică şi devine articolul 29.

Pentru a se da mai multă coerenţă
textului.

25. Art.19: Bibliotecile publice municipale şi orăşeneşti
au obligaţia să organizeze filiale şi puncte de
împrumut bibliotecar în cartiere şi localităţi
subordonate.

Amendament propus de Comisie
Articolul 19 se elimină.

Textul este prea vag pentru a putea
căpăta valori imperative.

26. Art. 20. … Amendament propus de Comisie
Articolul 20 se modifică şi devine articolul 27.

Pentru a se da mai multă coerenţă
textului.

27. Art. 21…. Amendament propus de Comisie
Articolul 21 se modifică şi devine alineatul (1) al

Pentru a se da mai multă coerenţă
textului.



articolului 31.

28. Art. 22…. Amendament propus de Comisie
Articolul 22 se modifică şi devine alineatul (2) al
articolului 31.

Pentru a se da mai multă coerenţă
textului.

29. Art. 23…. Amendament propus de Comisie
Articolul 23 se modifică şi devine articolul 32.

Pentru a se da mai multă coerenţă
textului.

30. Art. 24…. Amendament propus de Comisie
Articolul 24 se modifică şi devine, parţial, articolul
13 şi, parţial, articolul 14.

Pentru a se da mai multă coerenţă
textului.

31. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 11, care va avea
următorul cuprins:
Art. 11. – În subordinea Bibliotecii Naţionale a
României se înfiinţează, în termen de 60 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei legi, Oficiul Naţional
Bibliografic şi de Informatizare a Bibliotecilor, cu
următoarele atribuţii principale:

a) realizează Controlul bibliografic naţional ca parte a
Controlului bibliografic universal;

b) elaborează Bibliografia naţională curentă pentru toate
categoriile de documente;

c) elaborează, gestionează şi actualizează catalogul
colectiv naţional al publicaţiilor româneşti şi străine, pe

Pentru a nu se încărca, excesiv,
activitatea Bibliotecii Naţionale a
României, o parte din funcţiile
acesteia a fost trecută în sarcina
unei instituţii care ar urma să fie
înfiinţată prin efectul acestei legi.



bază de cooperare a bibliotecilor din România;

d) atribuie numărul internaţional standard pentru cărţi –
ISBN, pentru publicaţii seriale - ISSN şi pentru alte
categorii de documente, şi realizează catalogarea
înaintea publicării – CIP;

e) elaborează programul de informatizare a sistemului
naţional de biblioteci, cu consultarea asociaţiilor
profesionale de profil şi cu avizul Comisiei Naţionale a
Bibliotecilor şi coordonează îndeplinirea lor.

32. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 12, care va avea
următorul cuprins:
Art. 12. (1) Oficiul Naţional Bibliografic şi de
Informatizare a Bibliotecilor se finanţează de la bugetul
de stat şi din resurse extrabugetare.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Oficiului Naţional Bibliografic şi de Informatizare a
Bibliotecilor se aprobă prin ordin al ministrului Culturii
şi Cultelor.

Pentru a se asigura eficienţa
activităţii Oficiului Naţional
Bibliografic şi de Informatizare a
Bibliotecilor.

33. B) BIBLIOTECILE INSTITUŢIILOR DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

Amendament propus de Comisie
B) devine Secţiunea B şi va avea următorul titlu:
Secţiunea B. Biblioteci universitare

Din motive de tehnică legislativă.
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34. Art. 24: Reţeaua bibliotecilor din învăţământ se
organizează şi funcţionează potrivit Legii
Învăţământului (titlul III, cap. V, art.137-139), ca
parte integrantă a procesului de instruire şi educaţie
din instituţiile de învăţământ.

Reţeaua de biblioteci a instituţiilor de învăţământ se

compune din:

(1) Biblioteci centrale universitare şi Biblioteca
Centrală Pedagogică, instituţii cu personalitate juridică
subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale;

(2) Biblioteci ale instituţiilor de învăţământ superior
de stat sau particular, ale facultăţilor, colegiilor,
departamentelor, catedrelor, sub autoritatea senatelor
acestor instituţii;

(3) bibliotecile caselor corpului didactic, sub
autoritatea inspectoratelor şcolare judeţene;

 (4) biblioteci şcolare, câte una pentru fiecare unitate
de învăţământ, sub autoritatea instituţiilor de
învăţământ preuniversitar, de stat sau particular.

Amendament propus de Comisie
Articolul 24 se modifică şi devine articolele 13 şi 14,
cu următorul cuprins:
Art. 13. – Bibliotecile universitare sunt biblioteci de
drept public sau de drept privat, care au ca utilizatori
principali studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii din
instituţiile de învăţământ superior.

Art. 14 . – Din categoria bibliotecilor universitare fac
parte:

a) bibliotecile centrale universitare, care sunt biblioteci
de drept public, cu personalitate juridică, subordonate
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, şi care servesc
centrul universitar în care funcţionează;

b) bibliotecile instituţiilor de învăţământ superior de stat
sau privat, care sunt subordonate senatelor acestor
instituţii.

Din motive de tehnică legislativă.

Pentru a se asigura mai multă
coerenţă textului.

Potrivit noii organizări a propunerii
legislative, în aceste articole este
tratată doar materia referitoare la
bibliotecile universitare.

35. Art. 25: Finanţarea, îndrumarea şi controlul activităţii
reţelei de biblioteci din învăţământ se asigură de către
Ministerul Educaţiei Naţionale.

Amendament propus de Comisie
Articolul 25 devine articolul 15, se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 15. – Bibliotecile universitare sunt parte integrantă

Pentru o mai riguroasă delimitare a
rolului bibliotecilor universitare.



a sistemului naţional de învăţământ şi participă la
procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la
activitatea de cercetare din instituţiile de învăţământ
superior.

36. Art. 26: Bibliotecile instituţiilor de învăţământ pot
organiza forme de colaborare cu bibliotecile publice
de diverse niveluri, în vederea stimulării lecturii şi
educaţiei permanente, a dezvoltării serviciilor de
informare şi documentare

Amendament propus de Comisie
Articolul 26 se elimină.

Conţinutul articolului 26 este
redundant.

37. C) IBIBLIOTECILE ACADEMICE (ŞTIINŢIFICE)

şi D) BIBLIOTECILE TEHNICE (SPECIALIZATE)
Amendament propus de Comisie
C. şi D. se unifică în Secţiunea C, cu următorul titlu:
Secţiunea C. Biblioteci specializate

Din motive de tehnică legislativă.

38. Art. 27: Pe lângă Academia Română şi alte instituţii
academice şi de cercetare se organizează şi
funcţionează biblioteci academice sau ştiinţifice.

Biblioteca Academiei Române funcţionează sub
autoritatea Academiei Române.

Art.30: (1) Pe lângă ministere, instituţii
administrative, centrale şi locale, societăţi comerciale,
spitale, unităţi militare şi ale Serviciului Român de
Informaţii se organizează şi funcţionează biblioteci
tehnice de profil, a1 căror scop este sprijinirea
activităţii de informare şi documentare în domeniul
respectiv.

(2) Bibliotecile tehnice sunt dotate şi finanţate de

Amendament propus de Comisie

Articolele 27 şi 30 se modifică, devin articolele 16, 17

şi 18, care vor avea următorul cuprins:

Art. 16. – Instituţiile academice şi de cercetare,

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale,

instituţiile publice, unităţile militare, agenţii economici

şi celelalte persoane juridice de drept public sau privat

pot înfiinţa şi organiza biblioteci specializate.

Art. 17. – Bibliotecile specializate sunt biblioteci de

drept public sau de drept privat şi sunt finanţate de către

Pentru o mai riguroasă definire a
bibliotecilor specializate şi a
situaţiei juridice a Bibliotecii
Academiei Române.



instituţiile care le tutelează. autorităţile, instituţiile sau celelalte persoane juridice

care le tutelează.

Art. 18. – În subordinea Academiei Române
funcţionează Biblioteca Academiei Române, bibliotecă
de drept public, cu personalitate juridică.

39. Art. 28: Biblioteca Academiei Române are statut de
bibliotecă naţională şi îndeplineşte următoarele
atribuţii:

a} colecţionează, organizează şi valorifică colecţii de

bunuri culturale naţionale specifice;

b) editează Bibliografia Naţională retrospectivă;

c) coordonează celelalte biblioteci care funcţionează

sub autoritatea Academiei Române;

d) organizează schimbul internaţional cu publicaţiile
Academiei Române şi ale institutelor acesteia;

Amendament propus de Comisie
Articolul 28 devine articolul 19, se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 19. – Biblioteca Academiei Române îndeplineşte, în
principal,  următoarele atribuţii:

a) organizează, cercetează, conservă, achiziţionează şi
pune în valoare colecţii de documente şi bunuri
culturale;

b) elaborează şi editează Bibliografia naţională

retrospectivă a manuscriselor şi publicaţiilor româneşti;

c) realizează schimbul internaţional de publicaţii cu
publicaţiile  Academiei Române;

d) coordonează, din punct de vedere metodologic,
activitatea celorlalte biblioteci care funcţionează sub
autoritatea Academiei Române.

Pentru a se asigura o definire mai
riguroasă a atribuţiilor Bibliotecii
Academiei Române.

40. Art.29: Orice instituţie de cercetare, în orice domeniu,
are obligaţia să-şi organizeze şi finanţeze o bibliotecă
ştiinţifică de specialitate, cuprinzând cărţi, periodice şi
alte documente de informare şi documentare în

Amendament propus de Comisie
Articolul 29 se elimină.

Textul este prea vag pentru a se
putea constitui într-o prevedere cu
caracter imperativ.



domeniul respectiv.

41. 2. Biblioteci publice judeţene, municipale şi orăşeneşti Amendament propus de Comisie
2. devine Secţiunea D., cu următorul titlu:
Secţiunea D. Biblioteci publice

Din motive de tehnică legislativă.

42. Art.4: Toţi cetăţenii români au drepturi egale de

acces la toate nivelurile şi formele de informare prin

biblioteci, indiferent de condiţia socială şi materială,

de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau

religioasă.

Art.10: Bibliotecile publice se adresează tuturor
categoriilor de utilizatori.

Amendament propus de Comisie
Articolele 4 şi 10, devenite articolul 20, se modifică,
având următorul cuprins:
Art. 20. - (1) Bibliotecile publice sunt biblioteci de drept
public sau de drept privat şi sunt destinate tuturor
membrilor unei colectivităţi locale sau zonale.

(2) Bibliotecile publice asigură egalitatea accesului la
informaţii şi la documentele necesare informării,
educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii
utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau
economic, vârstă, sex,  apartenenţă politică, religie sau
naţionalitate.

Reformularea asigură mai multă
rigoare în definirea specificului
bibliotecilor publice.

43. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 21, cu următorul
cuprins:
Art. 21. – Din categoria bibliotecilor publice fac parte:

a) Biblioteca Metropolitană Bucureşti;

b) bibliotecile judeţene;

c) bibliotecile municipale şi orăşeneşti;

Precizarea tipurilor de biblioteci
publice este necesară, deoarece
există diferenţe în ceea ce priveşte
rolul şi organizarea lor.



d) bibliotecile comunale.

44. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 22, cu următorul
cuprins:
Art. 22. – Biblioteca Municipiului Bucureşti se
reorganizează în Biblioteca Metropolitană Bucureşti,
care este bibliotecă de drept public, cu personalitate
juridică şi care se organizează şi funcţionează în
subordinea Consiliului General al Municipiului
Bucureşti.

Având în vedere dimensiunile
actualei Biblioteci a Municipiului
Bucureşti, precum şi numărul mare
de cititori pe care aceasta îl are, este
necesară stabilirea unui statut
aparte pentru ea.

45. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 23, cu următorul
cuprins:
Art. 23 : Biblioteca Metropolitană Bucureşti
îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

a) organizează activităţi de lectură, informare,

documentare şi educaţie permanentă pe teritoriul

Capitalei, prin filiale şi biblioteci mobile;

b) coordonează şi îndrumă metodologic, prin servicii de
specialitate centralizate, bibliotecile din oraşele şi
comunele judeţului Ilfov;

c) elaborează bibliografia locală curentă.

Pentru a fi precizate funcţiile
specifice Bibliotecii Metropolitane
Bucureşti.

46. Art. 11: Activitatea bibliotecilor publice este finanţată
de la Bugetul de Stat prin intermediul Ministerului

Amendament propus de Comisie Pentru o mai corectă circumscriere
a modului de finanţare a Bibliotecii



Culturii şi a1 consiliilor locale. Amendament propus de Comisie
Articolul 11, devenit articolul 24, se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 24. – Activitatea Bibliotecii Metropolitane
Bucureşti este finanţată din bugetul Municipiului
Bucureşti.

Metropolitane Bucureşti.

47. Art.15: Biblioteca publică judeţeană se organizează în
mod obligatoriu în localitatea reşedinţă de judeţ şi
funcţionează în subordinea consiliului judeţean. Ea
poate purta numele unei personalităţi reprezentative a
judeţului respectiv.

Amendament propus de Comisie
Articolul 15, devenit articolul 25, se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 25. - (1) Bibliotecile judeţene sunt biblioteci de
drept public cu personalitate juridică.

(2) Bibliotecile judeţene se organizează şi funcţionează

în toate municipiile reşedinţă de judeţ, în subordinea

consiliilor judeţene.

Pentru a se asigura mai multă
rigoare textului.

48. Art. 16: Biblioteca publică judeţeană îndeplineşte
următoarele atribuţii:

a) organizează activitatea de lectură, de informare şi
documentare de pe teritoriul localităţii în care
funcţionează, creând filiale şi puncte de împrumut
bibliotecar după nevoie şi posibilităţi, în cartiere şi
localităţi subordonate;

b) îndrumă, cu sprijinul Ministerului Culturii,
activitatea bibliotecilor de pe raza judeţului respectiv;

Amendament propus de Comisie
Articolul 16, devenit articolul 26, se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 26. – Bibliotecile judeţene au următoarele atribuţii
principale:

a) organizează activitate de lectură, de informare şi
documentare pentru locuitorii judeţului respectiv;

b) coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe

Pentru stabilirea exactă a funcţiilor
bibliotecilor judeţene.



c) îndeplineşte funcţia de aplicare a Legii

Depozitului Legal în plan judeţean.

raza judeţului în care îşi desfăşoară activitatea;

d) elaborează bibliografia locală curentă;

e) realizează funcţia de biblioteci municipale pentru
municipiile reşedinţă de judeţ.

49. Art.20: Bibliotecile publice judeţene, municipale şi
orăşeneşti sunt persoane juridice şi au un buget
propriu.

Amendament propus de Comisie
Articolul 20, devenit articolul 27, se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 27. – Activitatea bibliotecilor judeţene se finanţează
din bugetul judeţului pe raza căruia funcţionează.

Pentru o mai corectă circumscriere
a modului de finanţare a
bibliotecilor judeţene.

50. 

Art.17: Bibliotecile publice municipale şi orăşeneşti se
organizează în mod obligatoriu în toate municipiile şi
oraşele nereşedinţă de judeţ, în subordinea consiliilor
municipale şi orăşeneşti.

Amendament propus de Comisie

Articolul 17, devenit alineatul (2) al noului articol 28,

se modifică, noul articol 28 având următorul

cuprins:

Art. 28. - (1) Bibliotecile municipale şi orăşeneşti sunt

biblioteci de drept public, cu sau fără personalitate

juridică.

(2) Bibliotecile municipale şi orăşeneşti se organizează
în subordinea consiliilor municipale şi orăşeneşti, cu
excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ.

Pentru a se da mai multă rigoare
textului.

51. Art. l8: Bibliotecile publice municipale şi orăşeneşti

se ocupă de răspândirea lecturii în municipii şi

Amendament propus de Comisie
Articolul 18, devenit articolul 29, se modifică şi va

Pentru asigurarea clarităţii textului.



oraşe, oferă servicii de informare şi documentare

pentru toate categoriile de populaţie, cât şi pentru

instituţiile şi agenţii economici din localitatea

respectivă.

avea următorul cuprins:
Art. 29 . – Bibliotecile municipale şi orăşeneşti
organizează activitatea de lectură în municipii şi oraşe,
şi oferă servicii de informare şi documentare pentru
membrii colectivităţii locale.

52. Art.13 Consiliile locale asigură localurile bibliotecilor,
buna întreţinere a acestora, plata personalului de
specialitate şi auxiliar, achiziţiile de cărţi şi publicaţii
şi alte dotări.

Amendament propus de Comisie
Articolul 13, devenit articolul 30, se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 30 : Activitatea bibliotecilor municipale şi
orăşeneşti se finanţează din bugetul municipiilor şi
oraşelor pe raza cărora funcţionează.

Pentru o mai corectă circumscriere
a modului de finanţare a
bibliotecilor municipale şi
orăşeneşti.

53. E) ALTE CATEGORII ŞI REŢELE DE
BIBLIOTECI

Amendament propus de Comisie

E) se elimină.

Din motive de tehnică legislativă

54. Art.31: Partidele politice, organizaţiile sindicale,
etnice, cooperatiste, cultele, fundaţiile, persoanele
fizice sau juridice pot organiza şi finanţa activitatea
unei biblioteci sau reţele de biblioteci pentru uz
propriu sau cu statut public, aprobat de Ministerul
Culturii.

Amendament propus de Comisie

Articolul 31 se elimină.

Prevederile conţinute în articolul 31
sunt redundante.

0 1 2 3

55. Art.32: În vederea unei mai bune organizări a
serviciilor de bibliotecă, a informării şi documentării

Amendament propus de Comisie Prevederile conţinute în articolul 32
sunt redundante.



celor interesaţi, între unităţile şi reţelele de biblioteci
se pot realiza schimburi de experienţă şi de servicii, de
cărţi şi publicaţii periodice, precum şi de orice alte
materiale specifice activităţii bibliotecilor, în vederea
utilizării cât mai eficiente a resurselor de informare
naţională prin biblioteci.

Articolul 32 se elimină.

56. Art.33: Prin intermediul Bibliotecii Naţionale, orice
unitate din sistemul naţional de biblioteci al României,
poate face apel pentru a obţine informaţiile necesare,
de la alte sisteme de biblioteci naţionale sau de la
sisteme de informare cu caracter mondial.

Amendament propus de Comisie

Articolul 33 se elimină.

Prevederile conţinute în articolul 33
sunt redundante.

57. 3. Bibliotecile comunale

Art. 21: În comune şi localităţi rurale, consiliile locale
aprobă şi organizează biblioteci comunale cu un local
propriu la centru de comună şi un bibliotecar salarizat
din bugetul comunei.

Art.22: În comunele mai mari de 3.000 de locuitori,
numărul bibliotecarilor angajaţi poate fi de 2 sau 3, cu
condiţia ca aceştia să se ocupe de răspândirea lecturii
publice pe ansamblul localităţilor comunei.

Amendament propus de Comisie
Articolele 21 şi 22, devenite noul articol 31, se
modifică, având următorul cuprins:
Art. 31. - (1) În comune, se organizează şi funcţionează,
în subordinea consiliilor locale, biblioteci comunale cu
unul sau mai multe sedii, şi cel puţin un bibliotecar
salarizat din bugetul comunei.

(2) În comunele cu o populaţie mai mare de 5000 de
locuitori, numărul bibliotecarilor angajaţi poate fi de 2
sau 3.

Pentru a se asigura existenţa câte
unei biblioteci în fiecare comună a
ţării, în condiţii acceptabile pentru
fiecare comună în parte.

58. Art. 23: În şcolile primare săteşti pot funcţiona
biblioteci comune, şcolare şi publice, consiliul
comunal urmând să aprobe plata unei indemnizaţii
lunare pentru învăţătorul-bibliotecar, în raport cu
numărul de cititori adulţi şi de cărţi citite de aceştia,

Amendament propus de Comisie

Articolul 23, devenit noul articol 32, se modifică,

având următorul cuprins:

Pentru asigurarea modului de
finanţare a bibliotecilor cu dublă
funcţie.



conform unui protocol încheiat pentru astfel de situaţii
între Ministerul Culturii şi Ministerul Educaţiei
Naţionale.

Art. 32. - (1) În şcolile primare săteşti se pot organiza

biblioteci cu dublă funcţie, şcolară şi publică.

(2) Pentru astfel de biblioteci, consiliul comunal asigură
plata unei indemnizaţii pentru cadrul didactic -
bibliotecar, conform unui protocol încheiat între
consiliile judeţene şi inspectoratele şcolare din fiecare
judeţ.

59. Art.3: (1) Persoanele fizice sau juridice străine, aflate
temporar sau permanent în România, pot înfiinţa
biblioteci pe teritoriul României cu aprobarea
Ministerului Culturii, a Ministerului Educaţiei
Naţionale sau a Ministerului Afacerilor Externe, în
funcţie de profil.

(2) Persoanele fizice sau juridice române pot înfiinţa
biblioteci româneşti în străinătate cu aprobarea
Ministerului Culturii, a Ministerului Educaţiei
Naţionale sau a Ministerului Afacerilor Externe,
îndeplinind totodată şi formalităţile cerute de statul
respectiv.

Amendament propus de Comisie

Articolul 3, devenit noul articol 33, se modifică şi va

avea următorul cuprins:

Art. 33. - (1) Persoanele fizice sau juridice române sau

străine, pot înfiinţa şi finanţa biblioteci publice de drept

privat, pe teritoriul României, cu avizul Ministerul

Culturii şi Cultelor.

(2) Metodologia eliberării avizelor prevăzute la alin. (1),
va fi elaborată de Comisia Naţională a Bibliotecilor şi
va fi aprobată prin ordin al ministrului Culturii şi
Cultelor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare
a prezentei legi.

Pentru a nu se permite discriminări
relative la cetăţenia persoanelor
fizice sau la locaţia sediilor
persoanelor juridice.

60. Amendament propus de Comisie

Se introduce un nou articol 34, cu următorul

Pentru delimitarea tipurilor de
biblioteci şcolare.



cuprins:

Art. 34 : Din reţeaua bibliotecilor şcolare fac parte:

a) Biblioteca Pedagogică Naţională "I. C. Petrescu" din
Bucureşti, bibliotecă de drept public, cu personalitate
juridică, subordonată Ministerului Educaţiei şi
Cercetării, participă la programul de specializare a
personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar,
gimnazial, liceal şi postliceal, şi asigură îndrumare
metodologică pentru bibliotecile caselor corpului
didactic şi bibliotecile şcolare;

b) bibliotecile caselor corpului didactic, biblioteci de
drept public, fără personalitate juridică, în subordinea
inspectoratelor de învăţământ judeţene şi al municipiului
Bucureşti, ce îndeplinesc funcţiile de informare şi
documentare pentru personalul didactic din
învăţământul preuniversitar.

c) bibliotecile şcolare, biblioteci de drept public sau de
drept privat, care funcţionează în unităţile de învăţământ
preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi
profesional, precum şi în cadrul altor structuri şcolare.

61. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 35, cu următorul
cuprins:
Art. 35. – Bibliotecile şcolare sunt parte integrantă a
procesului de instruire, formare şi educare.

Pentru a se asigura caracterul
formativ al bibliotecilor şcolare.



62. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 36, cu următorul
cuprins:
Art. 36. – Finanţarea bibliotecilor şcolare se face din
bugetul anual al instituţiilor de învăţământ de stat sau
privat, în cadrul cărora funcţionează.

Pentru o mai corectă circumscriere
a modului de finanţare a
bibliotecilor şcolare.

63. III. PATRIMONIUL BIBLIOTECILOR Amendament propus de Comisie
III devine Capitolul III, cu titlul:
CAPITOLUL III. PATRIMONIUL BIBLIOTECILOR

Din motive de tehnică legislativă.

64. Art. 34: Patrimoniul bibliotecilor se constituie din
totalitatea bunurilor aflate în dotare: colecţii,
aparatură tehnică şi electronică, mijloace de
transport, spatii imobiliare şi mobilier, incinte,
grădini pentru odihnă şi recreere ş.a.

Art. 35: Colecţiile bibliotecilor sunt formate din
următoarele categorii de documente:

(1) documente specifice:

(a) tipărituri (cărţi, periodice şi extrase din cărţi sau
periodice, almanahuri, calendare, partituri, atlase,
hărţi, foi volante, afişe, programe, proclamaţii,
descrieri de invenţii, norme tehnice, cataloage de
produse sau reclame, reproduceri de artă, albume,
stampe, gravuri, portrete, tablouri) publicate în serie;

(b) înregistrări multimedia (discuri, casete, microfişe,

Amendament propus de Comisie
Articolele 34 şi 35, în numerotarea iniţială,  se
modifică şi devin articolele 37 şi 38, care vor avea
următorul cuprins:
Art. 37. - (1) Colecţiile bibliotecilor pot fi formate din
următoarele categorii de documente:

a) cărţi;

b) publicaţii seriale;

c) manuscrise;

d) microformate;

e) documente cartografice;

f) documente de muzică tipărite;

g) documente audiovizuale;

Pentru a se da mai multă rigoare
textului.



microfilme, filme, diapozitive, compact discuri ş.a.);

(c) documente multiplicate prin proceduri fizico-
chimice diverse;

(d) înregistrări software;

(e) materiale purtătoare de informaţii pentru
nevăzători şi alte categorii de persoane defavorizate;

(f) manuscrise;

(2) documente nespecifice bibliotecii, istoriceşte
constituite sau provenind din donaţii.

h) documente grafice;

i) documente electronice;

j) documente multiplicate prin prelucrări fizico-chimice;

k) documente arhivistice;

l) alte documente purtătoare de informaţii, indiferent de
suportul material.

(2) Colecţiile pot cuprinde şi alte documente,
nespecifice bibliotecilor, istoriceşte constituite sau
provenite din donaţii.

Art. 38. – Documentele  aflate în colecţiile bibliotecilor

au statut de bunuri culturale, sunt asimilate cu bunurile

de inventar şi se constituie în gestiuni.

(2) Biblioteca Naţională a României elaborează norme
tehnice cu caracter general obligatoriu privind evidenţa,
prelucrarea, comunicarea şi utilizarea documentelor
aflate în colecţiile bibliotecilor, precum şi casarea
acestora.

(3) Bibliotecile sunt obligate să asigure dezvoltarea
periodică a colecţiilor de documente.

65. Art.36: (1) Patrimoniul bibliotecilor se dezvoltă prin:

- achiziţii, depozit legal (după caz), dotări, donaţii,

sponsorizări, schimburi interbibliotecare.

(2) Achiziţiile se fac din fondurile prevăzute la buget

Amendament propus de Comisie

Articolul 36, în numerotarea iniţială, devine articolul

39, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Pentru eliminarea unor prevederi
redundante şi pentru o exprimare
mai corectă.



în acest scop, din veniturile proprii sau din
sponsorizări.

(3) Dotările intră în atribuţiile instituţiilor tutelare de
biblioteci.

(4) Donaţiile pentru biblioteci pot proveni de la orice
persoană fizică sau juridică, din ţară sau străinătate.
Ele se fac cu acceptul unităţii primitoare, indicându-se
condiţiile donaţiei şi modul de folosinţă.

(5) Schimburile interbibliotecare se fac în vederea
completării colecţiilor de cărţi şi publicaţii periodice.
Ele se realizează cu acceptul scris al ambelor unităţi şi
sunt scutite de taxe poştale.

Art. 39. - (1) Colecţiile bibliotecilor se constituie şi se

dezvoltă prin achiziţionare, transfer, schimb

interbibliotecar, donaţii, legate, sponsorizări, sau,  după

caz, depozit legal.

(2) Dotările se asigură prin finanţare de către autorităţile
sau instituţiile în subordinea, sau în cadrul cărora se află
bibliotecile, precum şi prin transferuri, donaţii şi
sponsorizări.

66. Art. 37: Toate intrările şi ieşirile de bunuri din
patrimoniul unei biblioteci se ţin în evidenţe şi se
aprobă de către forul tutelar.

Art. 38: Norme speciale de evidenţă, regăsire cât mai
rapidă şi reproducere (fişiere, bibliografii, înregistrări
pe memorii electronice), comportă bunurile mobile ale
bibliotecilor: colecţii de cărţi şi publicaţii periodice,
manuscrise, albume, hărţi, descrieri de invenţii, norme
tehnice, albume, cataloage, stampe, înregistrări
audiovizuale ş. a.

Normele speciale de evidenţă, regăsire şi reproducere
cât mai eficientă şi rapidă a bunurilor bibliotecilor din
categoriile celor prevăzute în aliniatul 1 se aprobă de
către Ministerul Culturii.

Amendament propus de Comisie

Articolele 37 şi 38, în numerotarea iniţială, se

elimină.

Prevederile din articolele 37 şi 38
nu îşi au locul într-o lege.



67. Art. 39: (1) Toate bunurile de bibliotecă din
categoriile celor semnalate la articolul precedent se
păstrează în depozite special amenajate, cu securitate
sporită, după categorii de valoare.

(2) Instituţiile tutelare de biblioteci controlează şi iau
măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de păstrare a
colecţiilor, precum şi pentru maxima lor valorificare.

Amendament propus de Comisie
Articolul 39, în numerotarea iniţială, devine articolul
40 şi va avea următorul cuprins:
Art. 40. - (1) Colecţiile bibliotecilor se păstrează în
depozite special amenajate, asigurându-se condiţii de
conservare şi securitate adecvate.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice care au în
subordine sau în cadrul cărora funcţionează biblioteci
controlează şi iau măsuri pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de păstrare a colecţiilor, precum şi a
condiţiilor de acces la acestea.

Pentru a se da mai multă precizie
textului.

68. Art.40: (1) În vederea combaterii eroziunii cărţii vechi
şi de mare valoare documentară (incunabule,
manuscrise, colecţii rare) se înfiinţează şi funcţionează
pe lângă Biblioteca Naţională, Laboratorul de higienă
şi patologie a cărţii.

(2) La Laboratorul de higienă şi patologie a cărţii,
lucrează contracost, pentru nevoile tuturor
bibliotecilor din ţară, precum şi pentru alţi beneficiari.

(3) Laboratorul de higienă şi patologie a cărţii
întreţine relaţii de colaborare şi schimb de experienţă
cu instituţii similare din ţară şi străinătate.

Amendament propus de Comisie

Articolul 40, în numerotarea iniţială, se elimină.

Prevederile din articolul 40 nu îşi
au locul într-o lege.

69. CAP.IV: PERSONALUL. CONDUCEREA ŞI
ÎNDRUMAREA BIBLIOTECILOR

Amendament propus de Comisie
Capitolul IV va avea următorul titlu:
CAPITOLUL IV. PERSONALUL BIBLIOTECILOR

Din motive de tehnică legislativă.



70. Art. 41: (1) Funcţionarea bibliotecilor se asigură de
către personalul de conducere, de specialitate,
auxiliar şi de întreţinere.

(2) Personalul bibliotecii se angajează în condiţiile
legii, prin concurs organizat de biblioteca respectivă
sau autoritatea profesională ierarhic superioară.

Amendament propus de Comisie
Articolul 41 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 41. - (1) Personalul bibliotecilor asigură
îndeplinirea funcţiilor fiecărei biblioteci, cât şi a
sistemului naţional în ansamblu.

(2) Personalul bibliotecilor cuprinde următoarele
categorii:

a) personal de specialitate;

b) personal auxiliar;

c) personal de întreţinere.

(3) Structura organizatorică a bibliotecii se aprobă de
către autoritatea sau instituţia în subordinea sau în
cadrul căreia se află.

Pentru o mai mare claritate a
textului.

71. Art. 42: (1) Personalul de specialitate este format din
bibliotecar, redactor, documentarist, bibliograf,
paleograf, informatician, operator, conservator,
restaurator, referent, cercetător, custode sală,
mânuitor de carte şi alte funcţii specializate.

(2) Personalul de specialitate din bibliotecile de
învăţământ face parte din personalul didactic
auxiliar, conform Legii nr.128 din 1997.

Amendament propus de Comisie
Articolul 42 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 42. – Personalul de specialitate din biblioteci este
format din: bibliotecari, redactori, documentarişti,
bibliografi, cercetători, conservatori, restauratori,
custozi, mânuitori, depozitari, informaticieni, operatori,
analişti, ingineri de sistem şi din alte funcţii specializate,
după necesităţi.

Pentru o mai mare claritate a
textului.

Prevederea din alineatul (2) este
redundantă.

72. Art. 43. … Amendament propus de Comisie Pentru a se conferi mai multă



Articolul 43 se modifică, iar alineatul (1) devine
articolul 50 şi alineatul (2) devine articolul 51.

coerenţă textului.

73. Art. 44…. Amendament propus de Comisie
Articolul 44 se modifică şi devine articolele 52 şi 53.

Pentru a se conferi mai multă
coerenţă textului.

74. Art.45 : (1) Structura organizatorică şi organizarea
funcţională a bibliotecilor cu personalitate juridică se
stabilesc de către director, cu consultarea consiliului
de administraţie sau, după caz, a consiliului ştiinţific.

(2) Structura organizatorică şi organizarea funcţională
a bibliotecilor fără personalitate juridică se stabileşte
de către autoritatea responsabilă.

(3) Statele de funcţii se întocmesc anual, de către
biblioteci, pe baza normelor în vigoare, şi se aprobă
de ordonatorii principali de credite.

Amendament propus de Comisie
Articolul 45 se elimină.

Prevederile din articolul 45 sunt
prea vagi pentru a avea valoare
reglementativă.

75. Art. 46…. Amendament propus de Comisie
Articolul 46 se modifică şi devine articolul 56.

Pentru a se conferi mai multă
coerenţă textului.

0 1 2 3

76. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 43, cu următorul
cuprins:
Art. 43. -  Personalul auxiliar şi personalul de întreţinere
din biblioteci este angajat, în condiţiile legii.

Pentru a se asigura un cadru de
funcţionare compatibil cu legislaţia
muncii.



77. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 44, cu următorul
cuprins:
Art. 44. - (1) Personalul de specialitate al bibliotecilor
cu personalitate juridică este angajat, prin concurs,
organizat de conducerea bibliotecii respective, cu
participarea, după caz, a reprezentanţilor autorităţilor
tutelare şi, respectiv, a reprezentanţilor bibliotecilor cu
rol de coordonare metodologică, în cazul bibliotecilor de
drept public.

(2) Personalul de specialitate al bibliotecilor fără
personalitate juridică este angajat prin concurs,
organizat de autoritatea finanţatoare, cu participarea
obligatorie a reprezentantului bibliotecii cu rol de
coordonare metodologică, în cazul bibliotecilor de drept
public.

Pentru a se asigura un cadru de
funcţionare compatibil cu legislaţia
muncii.

78. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 45, cu următorul
cuprins:
Art. 45. - (1) Promovarea, sancţionarea, eliberarea din
funcţie şi destituirea personalului de specialitate al
bibliotecilor cu personalitate juridică se fac, în condiţiile
legii, de către conducerea bibliotecii respective.

(2) Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie şi
destituirea personalului de specialitate al bibliotecilor
fără personalitate juridică se fac, în condiţiile legii, de

Pentru a se asigura un cadru de
funcţionare compatibil cu legislaţia
muncii.



către autoritatea sau instituţia finanţatoare, cu avizul
bibliotecii cu rol de coordonare metodologică, în cazul
bibliotecilor de drept public.

(3) Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie şi
destituirea personalului auxiliar şi de întreţinere al
bibliotecilor, cu sau fără personalitate juridică se fac, în
condiţiile legii, de către conducerea bibliotecii, respectiv
de către autoritatea finanţatoare.

79. Art. 47: Atribuţiile şi competenţele personalului se
stabilesc prin fişa postului, programele de activitate şi
sarcinile de serviciu, elaborate de către directorul
general/director sau bibliotecar; pentru bibliotecile cu
1-3 posturi, fişa postului se elaborează de către
ordonatorii de credite, cu avizul autorităţii
profesionale de specialitate ierarhic superioare.

Amendament propus de Comisie
Articolul 47 devine articolul 46, se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 46. – Atribuţiile şi competenţele personalului din
biblioteci se stabilesc prin fişa postului, conform
structurii organizatorice, programelor de activitate şi
sarcinilor de serviciu elaborate de către directorul
general sau de director, respectiv de către bibliotecarul
responsabil de bibliotecă, cu avizul ordonatorului
principal de credite, pe baza regulamentului de
organizare şi funcţionare al bibliotecii.

Pentru eliminarea unei formulări
prea vagi.

80. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 47, având următorul
cuprins:
Art. 47. - (1) Conducerea bibliotecii de drept public sau,
respectiv, ordonatorul principal de credit, sunt obligaţi
să asigure formarea profesională continuă a personalului
de specialitate, prin facilitarea participării periodice a

Pentru asigurarea unui cadru
eficient de desfăşurare a activităţii
formării profesionale continue.



acestuia la programele de profil organizate pe plan local
şi  naţional de către organismele abilitate, precum şi la
cele organizate pe plan internaţional.

(2) Pentru asigurarea formării profesionale continue  a
personalului de specialitate, bibliotecile de drept public
trebuie să aloce minimum 5% din totalul cheltuielilor de
personal, prevăzute.

81. Art.48: Îndrumarea şi controlul general al bibliotecilor
din România revine Ministerului Culturii, prin
Direcţia Bibliotecilor şi serviciile de specialitate ale
Bibliotecii Naţionale. Acestea stabilesc norme de
evidenţă a bunurilor din biblioteci, de evaluare a
muncii bibliotecare, de promovare a personalului
specializat, de construcţii şi dotări de bibliotecă.

Amendament propus de Comisie
Articolul 48 se elimină.

Prevederile din acest articol nu sunt
necesare într-un text de lege.

82. Art. 49: Ministerul Culturii colaborează cu Ministerul
Educaţiei Naţionale pentru a stabili sarcinile şi
activităţile comune în domeniul educaţiei permanente
prin biblioteci, conform prevederilor art.137, a1.3 din
Legea Învăţământului.

Amendament propus de Comisie
Articolul 49 se elimină.

Prevederile din acest articol nu sunt
necesare într-un text de lege.

83. Art. 50: Ministerele, fundaţiile, alte organizaţii,
persoanele juridice sau fizice, pot solicita Ministerului
Culturii şi Bibliotecii Naţionale sprijin pentru
înfiinţarea, dezvoltarea de specialitate şi controlul
propriilor biblioteci sau reţele de biblioteci.

Amendament propus de Comisie
Articolul 50 se elimină.

Prevederile din acest articol nu sunt
necesare într-un text de lege.

84. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 48, având următorul

Pentru stimularea angajărilor în

bibliotecile publice.



cuprins:
Art. 48. – Personalul de specialitate din biblioteci este
scutit de obligaţia constituirii de garanţii materiale.

Art. 49. – Personalul din bibliotecile publice care are în
gestiune colecţii cu acces liber, destinate împrumutului
la domiciliu beneficiază, conform prezentei legi, de un
coeficient de pierdere naturală de 3% din totalul
fondului gestionat.

0 1 2 3

85. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 49, având următorul
cuprins:
Art. 49. – Personalul din bibliotecile publice care are în
gestiune colecţii cu acces liber, destinate împrumutului
la domiciliu beneficiază, conform prezentei legi, de un
coeficient de pierdere naturală de 3% din totalul
fondului gestionat.

Pentru rezolvarea unei probleme

care afectează bibliotecile publice.

86. Amendament propus de Comisie
Se introduce titlul capitolului V, având următorul
cuprins:
CAPITOLUL V. CONDUCEREA BIBLIOTECILOR

Din motive de tehnică legislativă.

87. Art. 43 : (1) Bibliotecile sunt conduse de director
general/director, ajutat, după caz, de director adjunct.

Amendament propus de Comisie Pentru a asigura mai multă rigoare



Conducerea bibliotecilor fără personalitate juridică,
care potrivit prevederilor legale nu au în statul de
funcţii şi funcţia de director, se asigură de către un
bibliotecar asimilat ca şef de birou/serviciu, cu
indemnizaţie de conducere.

(2) Conducerea bibliotecilor cu 2-3 posturi se asigură
de către unul din bibliotecari şi, la bibliotecile cu un
singur post, de către bibliotecar, cu indemnizaţie de
conducere.

Articolul 43, devenit articolele 50 şi 51, se modifică,
având următorul cuprins:
Art. 50. – Conducerea bibliotecilor este asigurată după
cum urmează:

a) în cazul bibliotecilor cu personalitate juridică, de

către un director general sau  director, care poate avea

unul sau mai mulţi adjuncţi;

b) în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică, de un
director sau de un bibliotecar responsabil de bibliotecă
cu funcţia de şef de serviciu sau şef de birou, având
dreptul la indemnizaţia de conducere corespunzătoare,
potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 51. – Conducerea serviciilor şi a birourilor din
biblioteci este asigurată de un şef de serviciu, respectiv
de un şef de birou, având dreptul la indemnizaţie de
conducere, potrivit prevederilor legale în vigoare.

textului.

88. Art. 44: (1) Pentru sprijinirea actului de conducere,
în bibliotecile cu personalitate juridică funcţionează
consilii de administraţie şi, după caz, consilii
ştiinţifice, conduse de directorul general/director, în
calitate de preşedinte.
(2) În bibliotecile fără personalitate juridică pot
funcţiona consilii ştiinţifice.

(3) Consiliul de administraţie a1 bibliotecii, cu rol
consultativ în domeniul administrativ şi al activităţii

Amendament propus de Comisie

Articolul 44, devenit articolele 52 şi 53, se modifică,

având următorul cuprins:

Art. 52. - (1) În cadrul bibliotecilor de drept public cu

personalitate juridică funcţionează consilii de

administraţie, cu rol consultativ.

(2) Consiliul de administraţie este condus de directorul

Pentru a asigura mai multă rigoare
textului.



specifice, este format din 5-11 membri, între care
directorul general/director, directorul adjunct, contabil
şef, şefi de servicii/birouri, alţi salariaţi (numiţi prin
decizia directorului) şi, după caz, un reprezentant al
instituţiei care finanţează biblioteca.

(4) Consiliul ştiinţific al bibliotecii, cu rol consultativ
în domeniul activităţilor culturale, de cercetare
ştiinţifică şi de organizare sau structurare a serviciilor
bibliotecii, este format din bibliotecari, specialişti
recunoscuţi în domeniul istoriei cărţii şi al
biblioteconomiei, al activităţii culturale şi ştiinţifice,
numiţi - cu acordul părţilor - prin decizia directorului
sau la propunerea bibliotecarului, prin decizia
autorităţii profesionale de specialitate ierarhic
superioare.

general sau de director, în calitate de preşedinte şi este
format, din maxim 11 membri, astfel: director general
sau director, directori adjuncţi, contabil şef, şi după caz,
reprezentanţi ai principalelor compartimente ale
bibliotecii, desemnaţi, prin decizie, de directorul
general, respectiv de director, precum şi un reprezentant
al autorităţii finanţatoare, desemnat de aceasta.

(3) Consiliul de administraţie al bibliotecii funcţionează
în baza unui regulament propriu, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

Art. 53. - (1) În cadrul bibliotecilor de drept public cu
sau fără personalitate juridică pot funcţiona consilii
ştiinţifice, ca organisme cu rol consultativ în domeniul
organizării sau structurării serviciilor bibliotecii,
cercetării ştiinţifice şi activităţilor culturale.

(2) Consiliul ştiinţific este format din maxim 9 membri,

cuprinzând bibliotecari, specialişti în domeniul

informatizării bibliotecilor, al activităţii culturale şi

ştiinţifice, numiţi prin decizia directorului general sau al

directorului, iar în cazul bibliotecilor fără personalitate

juridică prin decizia autorităţii tutelare, la propunerea

bibliotecarului responsabil de bibliotecă.

89. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 54, având următorul

Pentru a se asigura un cadru de
funcţionare compatibil cu legislaţia



cuprins:
Art. 54. – Numirea, promovarea, sancţionarea şi
eliberarea din funcţie a directorilor generali, directorilor,
directorilor adjuncţi şi a bibliotecarilor responsabili de
bibliotecă din bibliotecile de drept public aflate în
subordinea autorităţilor publice locale, se fac, în
condiţiile legii,  de către autoritatea finanţatoare, cu
avizul serviciului descentralizat al Ministerului Culturii
şi Cultelor.

muncii.

90. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 55, având următorul
cuprins:
Art. 55. - (1) Numirea promovarea sancţionarea şi
eliberarea din funcţie a directorilor generali, directorilor,
directorilor adjuncţi din bibliotecile centrale universitare
se fac de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în
condiţiile legii, cu avizul Consiliului Naţional al
Bibliotecilor din Învăţământ.

(2) Numirea, promovarea sancţionarea şi eliberarea din
funcţie a directorilor generali, directorilor, directorilor
adjuncţi şi bibliotecarilor responsabili de bibliotecă din
celelalte biblioteci de învăţământ, cu excepţia
bibliotecilor centrale universitare, se fac de către
autoritatea finanţatoare, în condiţiile legii.

Pentru a se asigura un cadru de
funcţionare compatibil cu legislaţia
muncii.

91. Art.46: Directorul general/directorul, respectiv
bibliotecarul răspund de orientarea şi conţinutul

Amendament propus de Comisie
Articolul 46, devenit articolul 56, se modifică şi va

Pentru a conferi mai multă precizie
textului.



activităţii, acţionează pentru gospodărirea şi
gestionarea patrimoniului, reprezintă instituţia în
relaţiile ierarhice, precum şi cu alte persoane fizice sau
juridice.

avea următorul cuprins:
Art. 56. – Directorul general sau directorul, respectiv,
bibliotecarul responsabil de bibliotecă, răspund de
organizarea şi funcţionarea bibliotecii, pe baza
organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de
organizare şi funcţionare al instituţiei, elaborate în
condiţiile legii şi avizate de autorităţile finanţatoare şi de
bibliotecile cu rol de coordonare metodologică, în cazul
bibliotecilor de drept public.

92. V. CONSILIUL NAŢIONAL AL BIBLIOTECILOR
DIN ROMÂNIA

Amendament propus de Comisie

V devine capitolul VI şi va avea următorul titlu:

CAPITOLUL VI. COMISIA NAŢIONALĂ A

BIBLIOTECILOR

Din motive de tehnică legislativă şi
pentru a pune de acord titlul cu
conţinutul articolului.

93. Art.51: (1) În termen de 30 de zile de la publicarea în
Monitorul Oficial a acestei legi, pe lângă Biblioteca
Naţională se înfiinţează şi îşi desfăşoară activitatea
Consiliul Naţional al Bibliotecilor din România.

Amendament propus de Comisie
Alineatul (1) al articolul 51 devine articolul 57, se
modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 57: - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, se înfiinţează Comisia
Naţională a Bibliotecilor, organism ştiinţific consultativ
şi de avizare în domeniu, ce funcţionează pe lângă
Ministerul Culturii şi Cultelor.

(2) Autoritatea deciziilor care sunt luate de către
Comisia Naţională a Bibliotecilor este garantată prin
prezenta lege.

Pentru a da mai multă precizie
textului.

Pentru a se asigura autoritatea
deciziilor Comisiei.



94. Art. 51….

(2) Consiliul Naţional al Bibliotecilor din România
(CNBR) este un organism consultativ, constituit din
academicieni, profesori, cercetători ştiinţifici, directori
de biblioteci şi specialişti de înaltă calificare din
domeniul biblioteconomiei, cu acordul organelor în
care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

(3) Consiliul Naţional al Bibliotecilor se compune din
15-21 persoane şi are ca preşedinte ales pe un
reprezentant de seamă al ştiinţei şi culturii româneşti
şi ca secretar executiv permanent de Directorul
Bibliotecii Naţionale.

(4) Celelalte personalităţi ale consiliului se numesc
prin consens şi voinţă de acţiune personală.

Amendament propus de Comisie
Alineatele (2), (3) şi (4) ale articolului 51 devin
articolul 58 şi se modifică, având următorul
conţinut:
Art. 58. - (1) Comisia Naţională a Bibliotecilor este
formată din specialişti cu autoritate recunoscută în
domeniul bibliotecilor, propuşi de către:

a) Ministerul Culturii şi Cultelor - 3 membri;

b) Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 3 membri;

c) Academia Română - 3 membri;

d) asociaţiile profesionale de profil - 6 membri.

(2) Membrii Comisiei Naţionale a Bibliotecilor, precum

şi preşedintele acestuia, au mandat pe o perioadă de 4

ani, şi sunt numiţi prin ordin al Ministrului Culturii şi

Cultelor.

(3) Preşedintele Comisiei Naţionale a Bibliotecilor este

ales dintre membrii acesteia, cu votul majorităţii simple.

(4) Secretarul Comisiei Naţionale a Bibliotecilor este de
drept directorul direcţiei de specialitate din Ministerul
Culturii şi Cultelor.

(5) Comisia Naţională a Bibliotecilor îşi desfăşoară
activitatea pe baza unui regulament de funcţionare
elaborat de membrii Comisiei şi aprobat prin ordin al

Pentru a conferi mai multă rigoare
textului şi pentru a asigura un cadru
clar precizat pentru funcţionarea
Comisiei.



ministrului Culturii şi Cultelor.

95. Art.12: Ministerul Culturii realizează îndrumarea şi
controlul de specialitate al bibliotecilor publice;
elaborează normele de finanţare a acestora şi
asigură materialele informative externe extrase din
experienţa internaţională. De asemenea împreună cu
ministerele interesate, asigură programele de
informatizare a bibliotecilor din sistemul propriu,
astfel încât aceste programe să permită realizarea
catalogului naţional informatizat.

Amendament propus de Comisie
Articolul 12, devenit articolul 59, se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 59. – (1) Ministerul Culturii şi Cultelor asigură
mijloacele de finanţare, necesare pentru funcţionarea
Comisiei Naţionale a Bibliotecilor.

(2) Indemnizaţia lunară a fiecărui  membru al comisiei
reprezintă 30% din salariul secretarului de stat.

Pentru a permite o funcţionare
normală a Comisiei.

96. Art.52: Consiliul Naţional al Bibliotecilor din
România se întruneşte anual sau oridecâte ori este
nevoie pentru a examina situaţia bibliotecilor din
România, stadiul acestora, dezvoltarea mondială în
acest domeniu, măsurile ce se impun a fi luate.

Consiliul Naţional al Bibliotecilor din România
prezintă Ministerul Culturii, Guvernului şi
Parlamentului strategii şi tactici în dezvoltarea de
perspectivă a bibliotecilor din România, propuneri
pentru bugetele anuale, hotărâri şi proiecte legislative.

Art.53: Consiliul Naţional a1 Bibliotecilor este şi
organism reprezentativ. Sub egida sa sunt reprezentate
bibliotecile româneşti pe plan internaţional şi se
organizează întâlniri şi prezenţe străine în România
pentru acest domeniu.

Amendament propus de Comisie
Articolele 52 şi 53, în numerotarea iniţială, devin
articolul 60, având următorul cuprins:
Art. 60. – Comisia Naţională a  Bibliotecilor din
România are, în principal, următoarele atribuţii:

a) elaborează strategii, politici, proiecte şi programe
privind dezvoltarea bibliotecilor şi integrarea în sistemul
naţional de informare şi documentare;

b) coordonează cercetarea în domeniul biblioteconomiei

şi ştiinţei informării;

c) avizează programul naţional de informatizare a
sistemului naţional de biblioteci;

d) stabileşte condiţiile ştiinţifice de ocupare a funcţiilor
de conducere şi de specialitate din bibliotecile de drept

Pentru a delimita mai clar
atribuţiile Comisiei.



public;

e) avizează norme de organizare şi funcţionare a
bibliotecilor;

f) avizează metodologia de evaluare şi de perfecţionare
profesională a personalului de specialitate din
bibliotecile de drept public;

g) avizează instrucţiuni şi norme metodologice privind
evidenţa, prelucrarea, comunicare şi utilizarea
documentelor şi bunurilor culturale din colecţiile
bibliotecilor;

h) avizează programele de studiu în domeniul
biblioteconomiei ale centrelor de formare profesională şi
educaţie permanentă;

i) urmăreşte aplicarea deciziilor sale de către toate

instituţiile de drept public din domeniu.

97. VI. OFICIUL DE APROVIZIONARE A
BIBLIOTECILOR

Amendament propus de Comisie

VI devine capitolul VII, cu următorul titlu:

CAPITOLUL VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE

UTILIZATORILOR

Din motive de tehnică legislativă şi
pentru a pune de acord titlul
capitolului cu conţinutul său.

98. Art.54: În vederea completării cu cărţi de valoare din
ţară şi străinătate, a colecţiilor bibliotecilor, precum şi
pentru dotarea lor cu aparatură de specialitate şi cu
mobilier adecvat, se înfiinţează Oficiul de
Aprovizionare a Bibliotecilor (OAB), sub egida

Amendament propus de Comisie
Articolul 54, în numerotarea iniţială, se elimină.

Oficiul prevăzut iniţial ar fi fost un
organism greoi, a cărei funcţionare
nu ar fi fost eficientă, în condiţiile
economiei de piaţă.



Ministerului Culturii.

99. Art.55: (a) Oficiul de Aprovizionare a Bibliotecilor
centralizează ofertele anuale de carte ale editurilor de
stat şi particulare, pe care le oferă bibliotecilor şi
reţelelor de biblioteci pentru comenzi enciclopedice şi
de profil de specialitate.

(b) Pentru aprovizionarea cu carte de valoare din
producţia editorială curentă, a micilor biblioteci
publice cu caracter enciclopedic din comune şi oraşe,
Direcţia Bibliotecilor din Ministerul Culturii numeşte
pentru selecţie, o comisie de specialişti, care
funcţionează pe lângă OAB şi ai cărei membri sunt
plătiţi cu o indemnizaţie de către acesta în raport cu
munca depusă.

(c) Cărţile cu comandă centralizată se transmit către
biblioteci, îmbrăcate în coperţi speciale de material
plastic, în vederea unei circulaţii higienice
îndelungate în cadrul împrumutului bibliotecar.

(d) Pentru selectarea apariţiilor editoriale din
străinătate şi aducerea lor în bibliotecile din România
cu cheltuieli cât mai mici şi într-o diversitate cât mai
mare, OAB consultă Consiliul Naţional al
Bibliotecilor care va desemna o comisie specială din
diverse ramuri ale ştiinţei, pentru selecţie şi
valorificare.

(e) OAB centralizează la solicitare comenzile de
mobilier şi aparatură specializată pentru biblioteci şi,

Amendament propus de Comisie
Articolul 55, în numerotarea iniţială, se elimină.

Pentru respectarea consecvenţei cu
amendamentul anterior.



în limitele bugetelor anuale disponibile în acest sens,
caută agenţii economici interni şi străini care dau
ofertele cele mai bune şi ieftine.

100. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 61, având următorul
cuprins:
Art. 61. – Accesul utilizatorilor la colecţiile şi la
serviciile oricărei biblioteci de drept public sau de drept
privat se face în conformitate cu regulamentul de
organizare şi funcţionare al acestora, elaborat în
corelaţie cu prevederile legale referitoare la protecţia
patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi
drepturile conexe.

Pentru a impune respectarea unor
reguli precise privind accesul
utilizatorilor la colecţii.

101. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 62, având următorul
cuprins:
Art. 62. – Pentru a facilita accesul utilizatorilor la
colecţiile şi serviciilor oferite, bibliotecile întocmesc
cataloage, efectuează cercetări documentare, elaborează
bibliografii, sinteze, lucrări de informare documentară şi
alte instrumente specifice, constituie şi gestionează baze
de date, organizează secţii şi filiale, servicii de
împrumut şi consultare pe loc a documentelor de
bibliotecă, precum şi alte servicii.

Pentru facilitarea accesului
utilizatorilor la publicaţii.

102. Amendament propus de Comisie Pentru asigurarea respectării



Se introduce un nou articol 63, având următorul
cuprins:
Art. 63. – În cadrul bibliotecilor publice, sumele
rezervate pentru achiziţii de cărţi şi publicaţii seriale în
limba minorităţilor se stabilesc astfel încât să
corespundă proporţiei pe care o reprezintă minoritatea în
cadrul comunităţii.

drepturilor minorităţilor naţionale.

103. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 64, având următorul
cuprins:
Art. 64. – În cadrul bibliotecilor publice orăşeneşti,
municipale şi judeţene, se pot organiza, la cerere,
servicii speciale de bibliotecă pentru persoane cu
handicap vizual, precum şi servicii la domiciliu pentru
persoanele cu handicap locomotor.

Pentru asigurarea accesului
handicapaţilor fizici la colecţii.

104. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 65, având următorul
cuprins:
Art. 65. – Nerestituirea la termen, sustragerea,
deteriorarea sau distrugerea documentelor de bibliotecă,
alte acţiuni ale utilizatorilor care aduc prejudicii
bunurilor bibliotecii, precum şi abaterile de la disciplina
lecturii, constituie contravenţii şi se sancţionează
conform regulamentelor de organizare şi funcţionare ale
bibliotecilor, putând atrage suspendarea temporară sau
definitivă a calităţii de utilizator.

Pentru împiedicarea furturilor de
publicaţii.



105. VII. EVALUAREA ACTIVITĂŢII
BIBLIOTECARE

Amendament propus de Comisie

VII se elimină.

Din motive de tehnică legislativă.

106. Art.56: Evaluarea activităţilor bibliotecare se face în
fiecare bibliotecă, în raport de profilul ei, şi cumulat,
pe reţele de biblioteci sau în plan teritorial: pe
comună, oraş, municipiu, judeţ sau pe întreaga ţară.

Amendament propus de Comisie
Articolul 56, în numerotarea iniţială, se elimină.

Prevederile din acest articol nu sunt
necesare într-un text de lege.

107. Art.57: Criteriile de evaluare bibliotecară sunt: a)
mărimea şi valoarea colecţiilor;

b) numărul de cititori;

c) numărul de documente grafice sau audio-vizuale
intrate în circuitul de lectură, informare şi
documentare;

d) rapiditatea serviciilor făcute solicitanţilor;

e) aspectul modern, civilizat al sălilor de lectură şi al
spaţiilor de bibliotecă;

f) condiţiile de păstrare şi folosire a colecţiilor;

g) numărul şi calitatea acţiunilor culturale organizate
prin biblioteci.

Amendament propus de Comisie
Articolul 57, în numerotarea iniţială, se elimină.

Prevederile din acest articol nu sunt
necesare într-un text de lege.

108. Art. 58: Criteriile de normare şi încadrare în funcţie de
numărul unităţilor de evidenţă şi principalii indicatori
de performanţă ai activităţii bibliotecare, se stabilesc
prin regulamentele cadru de organizare şi funcţionare,
elaborate şi aprobate de ministere şi instituţiile de
profil, cu avizul Consiliului Naţional al Bibliotecilor

Amendament propus de Comisie
Articolul 58, în numerotarea iniţială, se elimină.

Prevederile din acest articol nu sunt
necesare într-un text de lege.



din România.

109. Art.60: (1) Planurile de venituri şi cheltuieli se propun
de către directori care răspund de executarea lor, după
aprobarea acestora de către ordonatorii principali de
credite.

(2) Angajarea cheltuielilor, încheierea contractelor şi
celelalte operaţiuni privind execuţia bugetară se
efectuează de către directori şi contabili şefi, respectiv
de către ordonatorii de credite.

(3) Documentaţia tehnică şi materialele pentru
construcţii destinate bibliotecilor finanţate de la
bugetul statului, precum şi achiziţionarea de aparatură,
utilaje, fond de publicaţii şi dotări sunt scutite de TVA
şi taxe vamale.

Amendament propus de Comisie
Articolul 60, în numerotarea iniţială, se elimină.

Prevederile din acest articol nu sunt
necesare într-un text de lege.

110. Art.61: (1) Direcţia Bibliotecilor din Ministerul
Culturii controlează îndeplinirea celor prevăzute mai
sus la nivelul unor standarde naţionale şi
internaţionale.

(2) Direcţia Bibliotecilor va sprijini schimbul de
experienţă în acest scop între biblioteci, putând oferi
premii anuale pentru cele mai bune realizări.

Amendament propus de Comisie
Articolul 61, în numerotarea iniţială, se elimină.

Prevederile din acest articol nu sunt
necesare într-un text de lege.

111. VIII. CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI Amendament propus de Comisie

VIII. se elimină.

Din motive de tehnică legislativă.
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112. Art.62: (1) În spaţiile destinate bibliotecilor nu se
admite prozelitismul politic sau religios, sau de orice
altă natură.

(2) În biblioteci se interzic activităţile care încalcă
normele bunelor moravuri şi primejduiesc sănătatea
fizică sau psihică a copiilor, tinerilor şi adulţilor.

(3) Încălcarea prevederilor de la punctele 1 şi 2 se
pedepsesc contravenţional sau penal, potrivit legii.

Amendament propus de Comisie
Articolul 62, în numerotarea iniţială, se elimină.

Prevederile din acest articol nu sunt
necesare într-un text de lege.

113. Art.63: Toate bunurile aflate in dotarea unei biblioteci,
indiferent dacă este publică sau particulară, constituie
patrimoniu şi intră sub ocrotirea legii.

Distrugerea sau deteriorarea lor din culpă se atestă
imediat prin proces-verbal de constatare şi se
pedepseşte contravenţional sau penal, potrivit
gravităţii faptei.

Amendament propus de Comisie
Articolul 63, în numerotarea iniţială, se elimină.

Prevederile din acest articol nu sunt
necesare într-un text de lege.

114. Art.64: În vederea mai bunei protejări a colecţiilor de     

a) care se dau în folosinţă beneficiarilor numai în
incinta bibliotecilor; b) care se împrumută şi acasă.

Împărţirea în cele două categorii cât şi durata
împrumutului acasă intră în atribuţiile conducerii
fiecărei biblioteci.

Constatarea distrugerii sau deteriorării materialelor
din categoriile a) şi b) se face imediat de către
bibliotecarul de serviciu, semnalându-se conducerii

Amendament propus de Comisie
Articolul 64, în numerotarea iniţială, se elimină.

Prevederile din acest articol nu sunt
necesare într-un text de lege.



bibliotecii şi întocmindu-se procesul-verbal de
constatare a contravenţiei.

Contravenientul este obligat să plătească de 3-5 ori
contravaloarea la zi a materialului distrus sau
deteriorat, în raport cu gravitatea faptei.

Materialele sustrase din bibliotecă prin împrumut sau
alte forme se achită cu de 7 ori contravaloarea la zi a
acestora.

În cazul în care contravenientul nu se supune
prevederilor de la aliniatele 4 şi 5, el se dă în urmărire
poliţiei şi se exclude de la serviciile bibliotecii
respective.

115. Art.65: Rapoartele false se pedepsesc penal şi cu
desfacerea contractului de muncă.

Amendament propus de Comisie
Articolul 65, în numerotarea iniţială, se elimină.

Nu există prevederi, în cuprinsul
propunerii, care să justifice
asemenea sancţiuni.

116. IX. DISPOZIŢII FINALE Amendament propus de Comisie

IX devine capitolul VIII, având următorul titlu:

CAPITOLUL VIII. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI

FINALE

Din motive de tehnică legislativă.

117. Art. 66: Pentru sprijinirea materială a unor activităţi şi
proiecte de dezvoltare a bibliotecilor, de participare a
specialiştilor din biblioteci la programe culturale şi de
perfecţionare profesională, pentru stimularea prin
bonificaţii şi premii a unor persoane din biblioteci sau

Amendament propus de Comisie

Articolul 66 se modifică şi va avea următorul

cuprins:

Pentru a da mai multă rigoare
textului.



din afara acestora, bibliotecile pot crea fundaţii şi
asociaţii culturale sau realiza asocieri prin care să
atragă surse financiare extrabugetare.

Art. 66. – Bibliotecile de drept public dispun de

autonomie administrativă, în raport cu autoritatea

finanţatoare, constând în:

a) dreptul de a se conduce în afara oricăror ingerinţe
politice, ideologice sau religioase;

b) elaborarea programelor şi proiectele culturale proprii
în concordanţă cu strategiile naţionale şi internaţionale;

c) stabilirea şi utilizarea surselor suplimentare de
venituri în vederea dezvoltării serviciilor de bibliotecă,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) încheierea protocoalelor de colaborare cu alte
biblioteci sau instituţii culturale din ţară şi străinătate;

e) plata cotizaţiilor şi taxelor de participare la reuniunile

internaţionale de specialitate sau la consorţiile

bibliotecare.

118. Art. 67: (1) Bibliotecile pot constitui reţele sau

consorţii, centre de cooperare zonală în domenii de

interes comun, elaborând şi realizând proiecte şi

strategii de dezvoltare şi modernizare a serviciilor şi

activităţilor specifice (achiziţii, prelucrare, legare şi

restaurare de carte, constituire şi utilizare a bazelor de

Amendament propus de Comisie
Articolul 67 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 67. - (1) Pentru sprijinirea materială a unor
activităţi şi proiecte de dezvoltare ale bibliotecilor, de
participare a specialiştilor din biblioteci la programe
culturale şi de perfecţionare profesională, bibliotecile cu
personalitate juridică se pot asocia între ele sau cu alte

Pentru a da mai multă rigoare
textului.



date ş. a. ), precum şi de perfecţionare profesională a

personalului.

(2) Cotele de participare la finanţarea acestor
programe se stabilesc prin contract aprobat de către
autorităţile responsabile.

instituţii culturale sau pot crea fundaţii şi asociaţii.

(2) Condiţiile şi cotele de participare la finanţarea
programelor realizate prin asociere se stabilesc şi se
aprobă de către autoritatea finanţatoare sub autoritatea
cărora funcţionează biblioteca respectivă.

119. Art. 68: Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei
Naţionale, celelalte ministere şi organisme centrale
şi locale pot sprijini financiar şi logistic programele
naţionale propuse de asociaţiile profesionale ale
bibliotecarilor şi documentariştilor.

Amendament propus de Comisie
Articolul 68 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 68. – Ordonatorii principali de credit au obligaţia de
a acorda sprijin financiar şi logistic pentru buna
desfăşurare a activităţii bibliotecilor.

Pentru mai multă claritate în text.

120. 

Art.59: Anual, bibliotecile întocmesc rapoarte de
evaluare care se prezintă salariaţilor şi ordonatorilor
principali de credite, precum şi dări de seamă statistice
care se transmit, potrivit legii, Comisiei Naţionale de
Statistică.

Amendament propus de Comisie
Articolul 59 devine articolul 69, se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 69: (1) Anual, conducerile bibliotecilor întocmesc
rapoarte de evaluare a activităţii, care se prezintă
consiliului de administraţie şi consiliului ştiinţific,
precum şi ordonatorului principal sau secundar de
credit, sub autoritatea căruia funcţionează biblioteca.

(2) Dările de seamă statistice anuale se transmit, pe
reţele de biblioteci Institutului Naţional de Statistică.

Pentru a conferi mai multă rigoare
textului.

121. Amendament propus de Comisie
Se introduce un nou articol 70, cu următorul

Pentru a stopa fenomenul mutărilor
abuzive din sediile bibliotecilor.



cuprins:
Art. 70. – Schimbarea destinaţiei imobilelor se poate
face numai în cazul asigurării unor sedii care să permită
facilitarea accesului utilizatorilor şi condiţii adecvate de
depozitare şi conservare.

122. Art.69: Această lege intră în vigoare la 30 de zile de la
publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Până la data respectivă, Ministerul Culturii, celelalte
ministere şi organisme centrale şi locale vor stabili
regulamentele cadru de funcţionare a bibliotecilor şi
măsurile necesare în vederea aplicării acestei legi.

Art.70 Începând cu data intrării în vigoare a Legii
Bibliotecilor, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Amendament propus de Comisie

Articolele 69 şi 70, în numerotarea iniţială, devin

articolul 71, se modifică, având următorul cuprins:

Art. 71. - (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în

vigoare a prezentei legi, Comisia Naţională a

Bibliotecilor va elabora, regulamentele - cadru de

funcţionare – a tuturor categoriilor de biblioteci

prevăzute în cadrul sistemului naţional al bibliotecilor şi

va lua măsurile necesare în vederea aplicării acestei legi.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi,
orice dispoziţii contrare în acest domeniu se abrogă.

Din motive de tehnică legislativă.

A M E N D A M E N T E  R E S P I N S E

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul respins (autorul) Motivarea respingerii
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123. Art. 27: Pe lângă Academia Română şi alte instituţii
academice şi de cercetare se organizează şi
funcţionează biblioteci academice sau ştiinţifice.

Biblioteca Academiei Române funcţionează sub
autoritatea Academiei Române.

Amendament propus de d-nul deputat Mitică

Bălăeţ
Articolul 27, devenit articolul 18, se modifică şi va

avea următorul cuprins:

Art. 18. – În subordinea Academiei Române

funcţionează Biblioteca Academiei Române,

bibliotecă de drept public, cu personalitate juridică

şi statut de bibliotecă naţională.

Potrivit sistemului promovat prin
intermediul acestei propuneri
legislative, singura bibliotecă
naţională, aşa cum această sintagmă
a fost definită în articolul 1 al
propunerii, este Biblioteca
Naţională a României, fapt ce îi
conferă acesteia nişte atribuţii
unice, prevăzute în articolul 10 al
propunerii. Biblioteca Academiei
Române este şi va rămâne cea mai
importantă dintre bibliotecile
specializate, aşa cum acestea au
fost definite la articolul 1, dar nu ar
putea fi considerată bibliotecă
naţională, potrivit definiţiei de la
art. 1, decât dacă ar prelua din
atribuţiile Bibliotecii Naţionale a
României.

124. 3. Bibliotecile comunale

Art. 21: În comune şi localităţi rurale, consiliile locale
aprobă şi organizează biblioteci comunale cu un local
propriu la centru de comună şi un bibliotecar salarizat
din bugetul comunei.

Amendament propus de d-nul deputat Márton
Árpád Francisc
Articolul 21, devenit alineatul (1) al articolului 31, se
modifică, având următorul cuprins:
Art. 31. - (1) În comune, se pot organiza, în subordinea
consiliilor locale, biblioteci comunale sau săteşti, ai
căror bibliotecari sunt salarizaţi din bugetul comunei.

Intenţia iniţiatorului a fost de
impune organizarea de biblioteci în
fiecare comună.



125. Art.3: (1) Persoanele fizice sau juridice străine, aflate
temporar sau permanent în România, pot înfiinţa
biblioteci pe teritoriul României cu aprobarea
Ministerului Culturii, a Ministerului Educaţiei
Naţionale sau a Ministerului Afacerilor Externe, în
funcţie de profil.

Amendament propus de d-nul deputat Márton

Árpád Francisc

Alineatul 1 al articolului 3, devenit articolul 33, se

modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 33. – (1) Persoanele fizice sau juridice române sau

străine, pot înfiinţa şi finanţa biblioteci publice de drept

privat, pe teritoriul României.

Se consideră că un aviz al
Ministerului Culturii şi Cultelor
este necesar, pentru a putea
controla modalitatea în care
biblioteca în cauză respectă
legislaţia în domeniu.

126. Art. 3: ...

(2) Persoanele fizice sau juridice române pot înfiinţa
biblioteci româneşti în străinătate cu aprobarea
Ministerului Culturii, a Ministerului Educaţiei
Naţionale sau a Ministerului Afacerilor Externe,
îndeplinind totodată şi formalităţile cerute de statul
respectiv.

Amendament propus de d-nul deputat Márton

Árpád Francisc
Alineatul 2 al articolului 3, devenit articolul 33, se
elimină.

Pentru eliberarea avizului prevăzut
la alineatul 1 al articolului, aşa cum
a fost votat de Comisie, este
necesară o metodologie de eliberare
a acestuia, care a fost menţionată în
alineatul 2.

PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR,
    Mihai Adrian MĂLAIMARE                MÁRTON Árpád Francisc
    
      

Experţi,

        Cristina DAN                  Virgil Ştefan NIŢULESCU
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