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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

R A P O R T   

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor 

nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 422/2002 
   

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Bibliotecilor nr. 

334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I.,  a fost transmisă la Comisie cu nr. P. l. - x  276 din 3 mai 2010. 

 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond cu 

această propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă Comisiei pentru  învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care au avizat favorabil iniţiativa 

legislativă. În redactarea acestui raport, Comisia a ţinut cont de avizul favorabil nr. 

1302/12.11.2009, emis de Consiliul Legislativ şi de Punctul de vedere al Guvernului nr. 

194/25.01.2010, care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

 Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată, propunerea legislativă,  

face parte din categoria  legilor ordinare.  

 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 26 aprilie 2010, în calitate 

de primă Cameră sesizată. 

 Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din data de 8  iunie 2010.  

 În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, din partea Guvernului a participat la lucrările Comisiei, domnul Vasile Timiş, secretar 

de stat în Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi domnul Florian Filip, director general 

al Bibliotecii Academiei Române. 

 Iniţiativa legislativă care a fost elaborată cu consultarea factorilor de răspundere ai 

instituţiei, are ca obiect de reglementare lărgirea cadrului juridic al  Legii bibliotecilor nr. 

334/2002, prin îmbunătăţirea sistemului privind organizare şi funcţionarea Bibliotecii Academiei 

Române, aflată în subordinea Academiei Române. Propunerea legislativă vizează direct 

adaptarea necesarului de personal al bibliotecii, la tendinţa de dezvoltare a colecţiilor, ca rezultat 

direct al extinderii funcţiilor. Prin introducerea unei noi anexe se urmăreşte asigurarea numărului 

corespunzător de posturi de specialitate,  în funcţie de numărul anual de documente.  

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 13 deputaţi, din totalul de 18 membri ai Comisiei. 
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 Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în 

momentul votului.  

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune 
adoptarea  Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii Bibliotecilor nr. 

334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 422/2002, cu amendamentele anexate.  

    

 

 

                   PREŞEDINTE,                    SECRETAR,     

                 Raluca TURCAN          Florin-Costin PÂSLARU 

 

         

                 Şef birou,                                                               Consilier parlamentar,                                        

    Cristina Dan                                                                     Dan Kalber     
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Amendamente 
 

 În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2002, 
cu modificările şi completări ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, NR. 422/2002 cu următoarele 
amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

 
Text Lege 334/2002 

 
Text propunere legislativă 

Amendamente  propuse 
(Autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0 1 2 3 4 
1. Titlul legii: 

Legea bibliotecilor 
nr.334/2002 

Titlul legii: 
LEGE pentru modificarea şi 
completarea Legii bibliotecilor  nr. 
334/2002,  cu modificările şi 
completările ulterioare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.422/2002 
 

Titlul legii se modifică si va avea 
următorul cuprins: 
„LEGE pentru modificarea şi 
completarea Legii bibliotecilor nr. 
334/2002”   

Tehnică legislativă  

2.  „Articol unic. - Legea bibliotecilor  nr. 
334/2002,  cu modificările şi 
completările ulterioare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.422/2002 se modifică şi se 
completează după cum urmează:  

„Articol unic. –  Legea bibliotecilor 
nr. 334/2002, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.132 din 11 februarie 2005, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:  
 

Tehnică legislativă 
 
 
 
 
 
 
 

3. Art.  16.  - (1)  
Biblioteca 
Academiei Române 
îndeplineşte 
următoarele  funcţii: 

Art. I. - Art. 16. se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art.  16. - (1)  Biblioteca Academiei 
Române îndeplineşte următoarele  

„1. Articolul 16 se modifică, se 
completează, şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.  16. - (1) nemodificat  

Pentru o mai corectă 
redactare. 
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a) colecţionează, 
organizează şi pune 
în valoare colecţii 
naţionale specifice; 
b) elaborează şi 
editează Bibliografia 
naţională 
retrospectivă pentru 
toate categoriile de 
documente; 
c) realizează 
schimbul 
internaţional de 
publicaţii cu 
publicaţiile 
Academiei Române; 
 
d) coordonează din 
punct de vedere 
metodologic 
activitatea celorlalte 
biblioteci din reţeaua 
Academiei Române; 
 
 
 
 
e) beneficiază de 
prevederile legii 
privind Depozitul 
legal; 

funcţii: 
a) prezervă, conservă, cercetează, 
dezvoltă, organizează şi pune în 
valoare colecţii naţionale specifice; 
 
b) elaborează şi editează Bibliografia 
naţională retrospectivă pentru toate 
categoriile de documente; 
 
 
 
c) realizează schimbul internaţional de 
publicaţii cu publicaţiile Academiei 
Române; 
 
 
 
 
d) coordonează din punct de vedere 
metodologic activitatea celorlalte 
biblioteci din reţeaua Academiei 
Române şi realizează cercetări, studii 
şi proiecte de cercetare şi informări 
documentare în domeniul  
bibliologiei şi al documentării, 
biblioteconomiei, şi în alte domenii 
ale culturii; 
 
e) coordonează şi realizează 
Biblioteca Virtuală a Academiei 
Române. 
 

 
a) colecţionează, prezervă, conservă, 
cercetează, organizează, dezvoltă şi 
pune în valoare colecţii naţionale 
specifice; 
b)  nemodificat 
 
 
 
 
 
c) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
d) coordonează din punct de vedere 
metodologic activitatea celorlalte 
biblioteci din reţeaua Academiei 
Române şi realizează cercetări, 
studii, proiecte de cercetare -  
documentare în domeniul 
bibliologiei şi al biblioteconomiei, 
precum şi în alte domenii ale 
culturii; 
 
e) realizează şi coordonează 
Biblioteca Virtuală a Academiei 
Române. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conţinutul literei e)se 
preia la lit. f). 
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f) achiziţionează cu 
prioritate, din ţară şi 
din străinătate 
documente specifice 
de importanţă 
deosebită pentru 
identitatea culturală 
şi naţională; 
 
g) alte atribuţii 
specifice potrivit 
Statutului Academiei  
Române şi 
regulamentului 
propriu de organizare 
şi funcţionare. 

 
f) beneficiază de prevederile legii 
privind Depozitul legal: identifică, 
colecţionează, conservă  şi  
comunică, documentele care fac 
obiectul Depozitului legal, indiferent 
de conţinutul şi de anul apariţiei lor; 
 
 
 
g) achiziţionează cu prioritate, din 
ţară şi din străinătate documente 
specifice de importanţă deosebită 
pentru identitatea culturală şi 
naţională; 
h) îndeplineşte şi alte atribuţii 
specifice potrivit Statutului Academiei 
Române şi regulamentului propriu  de 
organizare şi funcţionare; 
 
(2) Biblioteca Academiei Române 
funcţionează pe  baza regulamentului 
propriu de organizare şi funcţionare 
aprobat de Prezidiul Academiei. 
(3) Biblioteca Academiei Române este 
instituţie finanţată integral  de la 
bugetul de stat.” 
 

 
f) beneficiază de prevederile legii 
privind Depozitul legal: identifică, 
colecţionează, conservă 
documentele care fac obiectul 
Depozitului legal, indiferent de 
conţinutul şi de anul apariţiei lor. 
 
 
 
g) achiziţionează cu prioritate, din ţară 
şi din străinătate documente specifice 
de importanţă deosebită pentru 
identitatea culturală şi naţională; 
 
h) alte atribuţii specifice potrivit 
Statutului Academiei  Române şi 
regulamentului propriu de organizare 
şi funcţionare. 
 
(2)  nemodificat” 
 
 
(3) Se elimină 
 
 
( Amendament propus de Comisie) 

Litera f) preia şi 
conţinutul literei e) în 
actuala redactare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Litera h) preia materia 
de la actuala literă g). 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca  Academiei 
Române este în 
directa subordonare a 
Academiei Române şi 
se finanţează de la 
bugetul  acesteia. 

4. Art. 45. –  
 
(4) Pentru 
bibliotecile din 

 „2.  La articolul 45 alineatul 4 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Pentru bibliotecile din învăţământ 

Pentru corectarea unei 
inadvertente şi o mai 
explicită redactare. 
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învăţământ şi 
bibliotecile 
specializate, 
nomenclatorul de 
funcţii şi criteriile de 
normare sunt 
prevăzute în anexa 
nr.2 cu respectarea 
numărului maxim de 
posturi şi a creditelor 
bugetare aprobate. 

şi bibliotecile specializate, 
nomenclatorul de funcţii şi criteriile 
de normare sunt prevăzute în anexele 
2a) -  2c), cu respectarea numărului 
maxim de posturi şi a creditelor 
bugetare aprobate.” 
( Amendament propus de Comisie) 

5. Art. 45. - (1) 
Angajarea 
personalului de 
specialitate din 
bibliotecile finanţate 
din fonduri publice, 
cu personalitate 
juridică, se realizează 
prin concurs 
organizat de 
conducerea 
bibliotecii, potrivit 
legii; din comisiile 
de concurs vor face 
parte şi reprezentanţi 
ai bibliotecilor cu 
rol. 
(2) Angajarea 
personalului de 
specialitate din 
bibliotecile finanţate 

 „3.  La articolul 45 după alineatul 
(4) se introduce un nou alineat, 
alin.(5), cu următorul cuprins:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(5) Pentru Biblioteca Academiei 
Române criteriile de normare  

Tehnică legislativă. 
Varianta unei anexe 
separate pentru 
Biblioteca Academiei 
este de preferat, 
deoarece această 
instituţie nu face parte 
din categoria 
biblioteci publice, 
conform art. 10 din 
Legea 334/2002. 
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din fonduri publice, 
fără personalitate 
juridică, se realizează 
prin concurs 
organizat de 
autoritatea 
finanţatoare; din 
comisiile de concurs 
va face parte în mod 
obligatoriu şi 
reprezentantul 
bibliotecii cu rol de 
coordonare 
metodologică. 
(3) Nomenclatorul de 
funcţii şi criterii de 
normare a resurselor 
umane în Biblioteca 
Naţională a 
României şi în 
bibliotecile publice 
sunt prevăzute în 
anexa nr. 1. 
(4) Pentru 
bibliotecile din 
învăţământ şi 
bibliotecile 
specializat, 
nomenclatorul de 
funcţii şi criteriile de 
normare sunt 
prevăzute în anexa 

precum şi numărul maxim de 
posturi pentru personalul de 
specialitate sunt prevăzute în  anexa 
3.” 
 
 
 
 
 
                                        
( Amendament propus de Comisie) 
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nr.2 cu respectarea 
numărului maxim de 
posturi şi a creditelor 
bugetare aprobate. 

6.  
Art. 74. - Anexa 1 şi 
2a) – 2c)*     fac 
parte integrată din 
prezenta lege. 

 4. Articolul 74 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.74.  - Anexele 1,  2a) -  2c)*  şi 
anexa 3 fac parte integrantă din 
prezenta lege.” 
 
( Amendament propus de Comisie) 
 

Pentru introducerea  
noii anexe în corpul 
legii. 

7.  Art. II . – La Anexa 1. cu titlul 
„Biblioteci Publice” se adaugă 
punctul e) „ Biblioteca Academiei 
Române „ care va avea următorul 
conţinut: 
 
 
e) BIBILOTECA ACADEMIEI 

ROMÂNE  
Norme  

privind încadrarea cu personal de 
specialitate 

1. Încadrarea cu personal se  face în 
funcţie de activităţile  reale desfăşurate în 
instituţie, determinate de achiziţia, prelucrarea 
şi comunicarea documentelor, de serviciile, 
patrimoniul şi sistemul de organizare al 
instituţiei, numărul şi frecvenţa utilizatorilor. 
2. Personalul de specialitate al bibliotecii 
se compune din bibliotecari, bibliografi, 
cercetători, redactori, documentarişti, 

5. După Anexa nr. 2c) se introduce 
o nouă anexă, Anexa nr. 3, cu 
următorul  cuprins: 
„                                            Anexa 3 

 
 
 

BIBLIOTECA  ACADEMIEI  ROMÂNE  
Norme  

privind încadrarea cu personal de 
specialitate 

Nr. crt.  indicatori  Personal de  specialitate 
 

1. Dezvoltarea colecţiilor (depozit legal, 
achiziţii, schimburi, donaţii) Evidenţă, 
Organizare, Primiri - Expedieri       -   1 post 
la  2250 documente/anual 
2.Catalogare, clasificare, indexare 
(tradiţională şi informatizată) Cărţi, Publicaţii 
seriale - 1 post la 1000 documente/ anual 
3. Organizarea depozitelor, conservare  - 1 

Pentru o mai corectă 
introducere a  
conţinutului noii 
anexe - anexa3, în 
corpul legii. 
 
Nu se justifică 
extinderea anexei 
privind Bibliotecile 
publice, cu un nou 
punct, punctul e), 
întrucât Biblioteca 
Academiei Române 
este o bibliotecă cu un 
statut aparte, astfel 
cum este înscrisă în 
art. 10 din prezenta 
lege; materia este 
preluată la o Anexa 
distinctă, Anexa 3.  
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conservatori, restauratori, ingineri de sistem, 
informaticieni, operatori  şi alte funcţii de 
profil. 
3. La numărul optim de posturi (365) se 
va ajunge prin darea în folosinţă a tuturor 
spaţiilor. Grila de personal se va  majora prin 
ordinul ordonatorului principal de credite, care 
aprobă anual schema de funcţionare, la 
propunerea directorului general al Bibliotecii 
Academiei Române. 

Nr. crt. indicatori Personal de       specialitate
1. Dezvoltarea colecţiilor ( depozit legal, 
achiziţii, schimburi, donaţii)Evidenţă, 
Organizare, Expediţii – Primiri       -   1 post 
la 2250 documente/an 

2. Catalogare, clasificare, indexare (tradiţională 
şi informatizată) Cărţi, Publicaţii seriale - 1 
post la 1000 documente/ an 
3. Organizarea depozitelor, conservare  - 1 post 
la 100.000 vol./an 
4. Comunicarea documentelor – 1 post la 1500 
documente/ an 
5. Colecţii speciale, conservare 
- 1 post la 200 documente /an 
6. Activitatea de cercetare ( Colecţii speciale, 
Bibliografie  Naţională, Metodologii, 
Referinţe) – 1 post la 1200 fişe/ an 
7. Informatizare şi activităţi în reţea     -  20  
posturi 
8. Biblioteca virtuală, Mediatecă – 20 posturi 
9. Restaurare întreţinere colecţii  - 17 posturi 
10. Întreţinere tehnică clădire, instalaţii    - 14 
posturi 
11. Resurse umane, economic, administrativ  - 
36 posturi 
12. Management de bibliotecă  

post la 100.000 vol./anual 
4. Comunicarea documentelor – 1 post la 
1500 documente/ anual 
5. Colecţii speciale, conservare - 1 post la 200 
documente /anual 
6. Activitatea de cercetare (Colecţii speciale, 
Bibliografie Naţională, Metodologii, 
Referinţe) – 1 post la 1200  fişe/ anual 
7. Informatizare şi activităţi în reţea     -  20  
posturi 
8. Biblioteca virtuală, Mediatecă – 20 posturi 
9. Restaurare întreţinere colecţii  - 17 posturi 
10. Întreţinere tehnică clădire, instalaţii    - 14 
posturi 
11.Resurse umane, economic, administrativ  - 
36 posturi 
12. Management de bibliotecă  
a. director general   -  1 post 
b. director adjunct – 1 post 
c. director economic – 1 post 

Notă 

1. Încadrarea cu personal se  face în funcţie 
de activităţile reale desfăşurate în 
instituţie, determinate de achiziţia, 
prelucrarea şi comunicarea documentelor, 
de către serviciile, patrimoniul şi 
sistemul de organizare al instituţiei, 
numărul şi frecvenţa utilizatorilor. 

2. Personalul de specialitate al bibliotecii se 
compune din bibliotecari, bibliografi, 
cercetători, redactori, documentarişti, 
conservatori, restauratori, ingineri de sistem, 
informaticieni, operatori, precum  şi alte 
funcţii de profil. 
3. La numărul optim de posturi (365) se va 
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a. director general   -  1 post 
b. director adjunct – 1 post 
f. Director economic – 1 post 

 

ajunge după darea în folosinţă a tuturor 
spaţiilor. Grila de personal se va  majora prin 
decizia ordonatorului principal de credite, 
care aprobă anual schema de funcţionare, la 
propunerea directorului general al Bibliotecii 
Academiei Române.” 

(Amendament propus de Comisie) 
  
 La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât adoptarea propunerii legislative cu unanimitate voturilor celor prezenţi în 
sală în momentul votului. 
  
 
 
 
   PREŞEDINTE,                                                                                                       SECRETAR, 
 
 Raluca TURCAN                                                                                             Florin Costin PÂSLARU 
 
 
      Şef birou,                                                                                                                                               Consilier parlamentar,     
   Cristina DAN                                                                                                                                                   Dan KALBER                                                                
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