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Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente 

Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce 
optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP 

CULTURA ALTERNATIVĂ, Contract nr. 84/29.03.2018, Cod SIPOCA 345, Cod MySMIS 110829  

 

MIXUL LEGISLATIV ȘI RESURSE LEGISLATIVE SISTEMATICE ȘI SECTORIALE PENTRU DOMENIUL CULTURAL 

EXTINS 
 

Mixul de legi si ordine la care a făcut  referire proiectul „Cultura Alternativă”  în cadrul cererii 
de finanțare era compus din:  

• Legea 8/1996 privind drepturile de autor; 

• Legea 8/2006 privind pensiile persoanelor implicate în activităţi de creaţie; 

• Codul fiscal (cu precădere prevederile privind modalitatea de plată a asigurărilor 

sociale şi de sănătate); 

• Legislaţia conexă privind activităţile independente (OUG 44/2008); 

• Profesiile reglementate (Legea 200/2004); 

• Legea Educaţiei (Legea 1/2011). 

Fluxul ulterior al proiectului a adus necesitatea unei analize legislative aprofundate – a se vedea 
mai jos: 

 
Resurse legislative sistemice și sectoriale pentru domeniul cultural extins 
 
Legislație generală, cetățenească 

Constituția României 

Codul Civil 

Codul Muncii 

 
Legislație sistemică 

Hotărârea nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul 
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici 
publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea 
adoptării/aprobării 
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes general 
Legea nr. 111/2015 pentru modificarea Legii nr. 350/2005  
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Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor 
culturale, cu Ordonanta 2/2008 pentru modificarea si completarea 51/1998 
Legea nr. 245/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea 
sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale 
 
Legea 200/2004 privind profesiile reglementate 
 
Legea nr. 399/2006 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (pornita 
de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005) - detaliere și norme de aplicare   
 
OUG nr. 79/2017 referitoare la contribuţiile de asigurări sociale (CAS)  
 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal modificată de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 18/2018 din 
15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte Normative 
 
 Hotărârea Guvernului nr. 685/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul 
și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor    
 
Legea Educației (Legea 1/2011) 
  
Legislația conexă privind activitățile independente (OUG 44/2008)  
 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 
 
Legea 200/2004 (recunoaștere diplome și calificări) 

Ordonanța 26/2000 (privitoare la asociații și fundații) 

Legea nr. 213/2005 privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații 
Ordinul nr. 2664/2003 pentru aprobarea Criteriilor și procedurii de acordare a statutului de utilitate 
publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a 
Ministerului Culturii și Cultelor 
 H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 se referă la 
crearea unei evidențe unice a persoanelor juridice cu statut de utilitate publică 

Legea nr. 213/1998 - statul și unitățile administrativ-teritoriale pot da imobile, din patrimoniul 
lor, în folosință gratuită, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care 
desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice 
 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice face referire la dreptul la asigurări 
sociale care este garantat de stat si care se exercită, în condițiile legii de față, prin sistemul public 
de pensii si alte drepturi de asigurări sociale. 
Art. 6 unde se menționează ce persoane sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:  
IV. persoanele care realizează, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel 
puțin de 4 ori câștigul salarial mediu brut: e) alte persoane care realizează venituri din activități 
profesionale;  
VI. persoanele care realizează venituri de natura profesională, altele decât cele salariale, din:  
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a) drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, cu regularitate sau in mod 
ocazional;  
b) contracte/convenții încheiate potrivit Codului civil. 
Capitolul 3 (art 27) menționează cotele de contribuții de asigurări sociale care sunt diferentiate in 
functie de conditiile de munca normale, deosebite, speciale si alte conditii de munca. c) 41,3% 
pentru conditii speciale si alte conditii de munca, din domeniul apararii nationale, ordinii publice 
si sigurantei nationale, datorate de angajator si angajati, din care 10,5% datorate de angajati si 
30,8% datorate de angajatori. Art. 30  menționează (1) In sensul prezentei legi, că locurile de 
muncă in condiții speciale sunt (...) f) activitatea artistica desfășurată in profesiile prevazute 
in anexa nr. 4.   
Anexa 4 menționează următoarele profesii: balerin, dansator, acrobat, jongler, clovn, călăreț de 
circ, dresor animale sălbatice, solist vocal de operă și operetă, instrumentist la instrumente de 
suflat, cascador. 
 
Legea nr. 279 /2005 privind ucenicia la locul de muncă 
 
Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior 

Legea nr. 176/2018 privind internshipul 
 
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca 
actualizata 2017 
 
Codul fiscal 
-TITLUL IV, CAP. II - Venituri din activităţi independente (art. 67 - art. 75) 
-TITLUL V - Contributii sociale obligatorii, ART. 154 - Categorii de persoane fizice exceptate de la 
plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate: 
h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum şi pentru 
veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;  
h^1) persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, pentru veniturile 
din drepturi de proprietate intelectuală; 
i) persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, 
acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale, precum şi cele care se află 
în concedii medicale acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru indemnizaţiile aferente certificatelor medicale; 
-TITLUL IX -Impozite și taxe locale, ART. 456 - Scutiri  
(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri 
datorate pentru următoarele clădiri: d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv 
pentru activităţile fără scop lucrativ 
 
Ordonanța de urgență nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului Steaua României 
 
Ordonanța de urgență nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat 
 
Legislație sistemică culturală 

Hotărârea nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului 
Național 
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Legea 8/1996 (drepturile de autor), Legea nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe 

Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, 
membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate 
publică- indemnizatie 50% la pensie daca apartii de uniuni de creatie 

Lege nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a 
artistilor interpreti sau executanti din Romania, republicata 2009 
 Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările ulterioare 

HG 385/2004 (accesul gratuit la cultură, la nivel național, al pensionarilor care au activat minimum 
10 ani în domeniul cultural-artistic) 

Legea nr. 504/2004 privind institutiile publice de spectacole şi concerte (propunere politica 
publica MCIN), fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță 21/2007 privind instituțiile și companiile 
de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic 
Legea nr. 353/2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și 
companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic 
 
 Legea nr. 165/2018 privind tichetele culturale 

OUG 189/2008 (ex. OG 26/2005) despre managementul instituțiilor publice de cultură 

Legea 292/2003 (așezămintele de cultură) În vigoare de la 02 iulie 2003 până la 27 decembrie 2006, 
fiind abrogată și înlocuită prin Ordonanță de urgență 118/2006 

HG 1280/2003 privind inventarul spațiilor de creație 

COR 2019 – Clasificatorul meseriilor în România, Grupa minoră 265 - Artiști creatori si actori 

Legea sponsorizarii si Ordonanța de urgență nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor 
acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare 

ORDIN nr. 2.624 din 17 septembrie 2014 pentru modificarea art. 3 lit. d) din Normele 
metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural 
naţional, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.066/2011 

HG 1069/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National pentru 
Cercetare si Formare Culturală 
 
Ordonanța de urgență nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 
 

Legislație sectorială 

Legea nr. 35/1994, republicată în M.Of. nr. 507/2008, cu modificările ulterioare, inclusiv legea 
121/2002 prin care se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 123 din 31 august 2000, inclusiv normele 
metodologice din 2003, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al 
artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment 
 
Legea Monumentelor Istorice (Legea 422/2001) care instituie timbrul monumentelor istorice 
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Ordonanța de urgență nr. 16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 
privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 
 
Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise 
Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia 
Legea bibliotecilor nr. 334/2002 
Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și 
desfășurarea activității de impresariat artistic 
 
LEGEA nr.311 din 8 iulie 2003 muzeelor şi a colecţiilor publice 
 
Legislatie conexă 

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) 
este o institutie financiara nebancara, cu capital de risc, infiintata in scopul facilitarii accesului 
IMM-urilor la finantari, prin acordarea de garantii pentru instrumentele de finantare contractate 
de la banci comerciale sau din alte surse.   

Legea 76/2002 (sume de bani pentru angajare pentru șomerii care au peste 45 de ani și persoanele 
cu handicap, șomerii părinți unici susținători de familie, șomerii de lungă durată sau tinerilor cu 
vârsta între 16 și 24 de ani care n-au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu 
participă la activități de formare profesională, pentru tineri cu risc de marginalizare socială) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


