
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

p o l i c i e s  f o r  c u l t u r e 

 
 
 
 

GHID AL PROCESULUI LEGISLATIV ÎN 
ROMÂ NIA 

 
 

Virgil Ştefan NIŢ ULESCU 
2001 

 
                                                                                                                 

 



 2 

Introducere 
 

Acest ghid a fost pregă tit de unul dintre experţii Programului Policies for 
Culture (Politici pentru Cultură ), D-nul Virgil Ştefan Niţulescu, expert al Comisiei 
pentru cultură , arte, mijloace de informare în masă  a Camerei Deputaţilor. 
 

Ghidul este un instrument deosebit de util pentru artişti, profesionişti în 
domeniul culturii, conducă tori şi administratori ai instituţiilor şi organizaţiilor culturale 
care intenţionează  să  se lanseze în acţiuni de lobby pe lâ ngă  autorită ţile statului, ca şi 
pentru aceia care sunt interesaţi, pur şi simplu, de modul în care funcţionează  procesul 
legislativ. 
 

Ghidul urmă reşte: 
1) să  explice, pe scurt, mecanismul procesului de definire a politicilor publice, 

actorii acestui proces si modul lor de funcţionare, precum şi felul în care 
diferiţii actori interacţionează ;  

2) să  explice care poate fi rolul sectorului terţiar în procesul de realizare a 
politicilor publice (ca, de exemplu, să  facă  observaţii cu privire la legislaţie, să  
iniţieze legi, să  influenţeze parlamentarii în favoarea unui anumit proiect de 
lege şi să  pledeze pentru cauzele proprii) 

3) să  indice modul în care funcţionează  procesul legislativ într-o perioadă  de timp 
determinată  (ce se întâ mplă  cu textul unui proiect de lege?); 

4) să  explice cum şi unde se poate asista la şedinţele plenului Parlamentului, la 
şedinţele comisiilor permanente (care sunt procedurile? care sunt oamenii şi 
departamentele care trebuie contactate?) 

5) să  indice modalitatea de acces la textele proiectelor legislative. 
 

O introducere in „ tainele”  lobby-ului! 
 
 

I. Realizarea unei legi 
II. Importanţa sectorului terţiar  
III. Lobby-ul – pas cu pas  
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I. REALIZAREA  UNEI  LEGI  
 

“ACTORII”  IMPLICAŢ I 
Actorii care iau parte la realizarea unei legi sunt:  

1. partidele politice 
2. Guvernul  
3. Parlamentul 
4. Preşedintele 
5. „sectorul terţiar“  sau societatea civilă . 
 

1. Partidele politice 
Fiecare dintre partide ia parte la campaniile electorale avâ nd un anumit program, 

care include o „ofertă “  fă cută  votanţilor, cu privire la mă surile pe care acel partid 
intenţionează  să  le ia în vederea schimbă rii modalită ţii în care este administrată  cultura.  
In Româ nia, principalele grupă ri politice parlamentare sunt: Polul Democraţiei Sociale 
din Româ nia (o alianţă  formată  din Partidul Social Democrat şi Partidul Umanist 
Româ n), Partidul Româ nia Mare, Partidul Democrat, Partidul Naţional Liberal şi 
Uniunea Democrată  a Maghiarilor din Româ nia.  
 
2. Guvernul 

Guvernul este cel mai înalt organism executiv; el are puterea de a administra 
ţara, potrivit prevederilor legale. De asemenea, el adoptă  anumite acte de delegare 
legislativă  – ordonanţele – şi hotă râ ri pentru punerea în aplicare a legilor şi este 
îndreptă ţit să  iniţieze adoptarea legilor prin elaborarea proiectelor, deliberarea asupra lor 
şi transmiterea lor că tre Parlament. Guvernul reprezintă  expresia voinţei politice a 
electoratului, compoziţia sa fiind hotă râ tă  de Parlament, care aprobă , totodată , 
programul pe care î l va folosi executivul pentru a guverna. Teoretic, acest program ar 
trebui să  conţină  principalele caracteristici ale programului prezentat în timpul 
campaniei electorale de că tre partidul/partidele care au învins în alegeri. 

În Româ nia, Guvernul – care, ală turi de Preşedintele Româ niei, formează  
ramura executivă  a Puterii – este alcă tuit din Primul Ministru şi cei 25 de miniştri. 
 
3. Parlamentul 

Parlamentul dezbate şi aprobă  proiectele legislative ce î i sunt trimise de că tre 
Guvern, după  care trimite aceste legi Preşedintelui Româ niei, în vederea promulgă rii.  
Parlamentul este ales, pentru o perioadă  de patru ani (denumită  legislatură ), printr-un 
sistem de reprezentare universală , prin votul universal, exprimat direct, de că tre  
populaţia adultă  cu drept de vot. Parlamentul – care reprezintă  ramura legislativă  a  
Puterii – este alcă tuit din două  Camere: Senatul şi Camera Deputaţilor.  
 
4. Preş edintele 

Preşedintele promulgă  legile, fă câ ndu-le, astfel, să  intre în vigoare, după  ce vor 
fi fost publicate în Monitorul Oficial al Româ niei, Partea I.  
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Preşedintele este şeful Statului şi este ales direct de că tre electorat, printr-un 
sistem de reprezentare majoritară , la fiecare patru ani, aceeaşi persoană  putâ nd fi aleasă  
ca Preşedinte pentru cel mult două  mandate, a câ te patru ani fiecare. 
 
5. Sectorul terţiar ş i societatea civilă   

Lă sâ nd la o parte administraţia statului şi comunitatea de afaceri, restul 
organizaţiilor (independente) care alcă tuiesc sectorul cultural sunt considerate a forma 
„sectorul terţiar“  al societă ţii. Multe dintre ele au scopuri civice şi culturale, unele dintre 
ele fiind considerate a fi reprezentanţi importanţi ai societă ţii civile.  

Unele dintre persoanele care activează  în aceste organizaţii sunt salariaţi ai unor 
instituţii publice de cultură . Altele lucrează  în organizaţii culturale private. Multe din 
aceste persoane sunt membre ale unor asociaţii profesionale sau/şi ai unor sindicate.  
 
 
PROCESUL DE ELABORARE A UNUI PROIECT LEGISLATIV  
 
Ministerul 

În cele mai multe dintre cazuri, un proiect de lege este scris de personalul 
Ministerului, la solicitarea ministrului. 

În Româ nia, Ministerul Culturii şi Cultelor stabileşte o echipă  care are sarcina 
elaboră rii unui proiect de lege, utilizâ nd sau nu, după  caz, expertiza oferită  de persoane 
care lucrează  în afara Ministerului (în funcţie de posibilită ţile şi cunoştinţele angajaţilor 
din Minister). Dacă  subiectul proiectului de lege are legă tură  cu probleme economice şi 
sociale, Ministerul are obligaţia de a cere angajaţilor şi sindicatelor active în domeniul 
culturii să  îşi exprime opiniile. Dacă  subiectul proiectului de lege este legat de 
activitatea unor anumite organizaţii neguvernamentale, Ministerul are, de asemenea, 
obligaţia să  le ceară  acestora pă rerea.  

Atunci câ nd ministrul aprobă  un proiect de lege, el trebuie să  fie trimis 
diferitelor ministere care au competenţă  în materie, pentru a le permite să  îşi exprime 
opiniile. După  ce toate aceste pă rţi şi-au exprimat acceptul, proiectul de lege mai are 
nevoie de câ teva avize – de la Consiliul Legislativ şi de la Consiliul Economic şi Social 
(de la ultimul numai în cazul în care proiectul de lege tratează  probleme social-
economice). Apoi, proiectul de lege trebuie să  fie aprobat de că tre Guvern şi să  fie 
trimis uneia dintre cele două  Camere ale Parlamentului. 
 
Parlamentul 

Pe de altă  parte, unul sau mai mulţi parlamentari pot iniţia un proiect legislativ, 
în care caz el este transmis direct Biroului Permanent al uneia dintre cele două  Camere. 
Ulterior, înainte de a ajunge la Comisii, el trebuie să  obţină  un aviz de la Consiliul 
Legislativ şi, în cazul în care aplicarea lui ar avea consecinţe în plan financiar, este 
trimis şi la Guvern, pentru a se obţine punctul de vedere al acestuia. 
 
Cetăţeanul 

Un proiect legislativ poate fi iniţiat, de asemenea, de un numă r de cel puţin 
250.000 de cetă ţeni cu drept de vot. Cetă ţenii care, în acest fel, î şi manifestă  dreptul lor 
la iniţiativă  legislativă , trebuie să  domicilieze în cel puţin un sfert din judeţele ţă rii, iar 
în fiecare dintre aceste judeţe, precum şi în Municipiul Bucureşti, trebuie să  se 
înregistreze cel puţin 10.000 de semnă turi în sprijinul respectivei iniţiative. Nu pot 
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forma obiectul unei asemenea iniţiative legislative problemele de natură  fiscală , 
problemele internaţionale, amnistia unor infracţiuni şi graţierea unor persoane. 
Proiectele legislative care implică  o modificare a bugetului de stat sau a bugetului 
asigură rilor sociale de stat trebuie să  primească  un aviz din partea Guvernului.  
 
Procedura 

Procedura adoptă rii legilor este identică  în cele două  Camere ale Parlamentului, 
deoarece ele au puteri egale.  
 

Proiectele legislative trebuie să  fie prezentate în una dintre cele două  Camere, la 
alegerea iniţiatorului. Proiectele sunt înregistrate în ordinea prezentă rii lor. După  ce au 
fost primite şi înregistrate, Biroul Permanent al Camerei respective le va distribui 
parlamentarilor şi le va trimite comisiilor permanente spre examinare fie în fond, fie 
pentru un aviz.  
 

După  ce au primit proiectele de lege (numite astfel, în cazul în care sunt iniţiate 
de Guvern), propunerile legislative (cele iniţiate de parlamentari) sau iniţiativele 
legislative (în cazul în care sunt iniţiate de cetă ţeni), parlamentarii pot înainta, în scris, 
amendamente motivate, care sunt transmise comisiilor sesizate în fond, cu cel puţin şase 
zile înainte de expirarea termenului prevă zut pentru depunerea raportului la respectivul 
proiect legislativ, în vederea dezbaterii acestuia în plenul Camerei.   
 

La cererea preşedintelui comisiei permanente sesizate în fond, Consiliul 
Legislativ poate analiza şi emite un aviz cu privire la amendamentele supuse dezbaterii 
în comisie şi asupra proiectelor de lege care au fost primite de Comisie după  ce ele au 
fost deja adoptate de că tre cealaltă  Cameră  a Parlamentului decâ t cea în care are loc, în 
acel moment, dezbaterea.  
 

Comisia permanentă  sesizată  în fond întocmeşte un raport, care include şi 
opiniile referitoare la amendamentele prezentate, cu privire la adoptarea sau respingerea 
proiectului legislativ, şi care se referă  şi la avizele celorlalte comisii permanente 
privitoare la respectivul proiect legislativ.  
 

Biroul Permanent distribuie raportul comisiei sesizate în fond tuturor membrilor 
Camerei respective, precum şi Guvernului.  
 

Proiectele legislative pentru care comisiile sesizate în fond au depus un raport 
intră  pe ordinea de zi a acelei Camere a Parlamentului. Autorul unui proiect legislativ 
îl poate retrage numai înainte ca acesta să  intre pe ordinea de zi a primei Camere 
în care respectivul proiect este dezbă tut.  
 

După  aprobarea ordinii de zi a Camerei, proiectele legislative sunt supuse 
dezbaterii şi adoptă rii, în ordinea în care acestea au intrat pe ordinea de zi.  

Procedura legislativă  în plenul unei Camere include o dezbatere generală  asupra 
proiectului legislativ (moment în care nu se pot prezenta amendamente) şi, în cazul în 
care raportul include şi amendamente adoptate sau respinse, la anumite articole, şi o 
dezbatere a acelor articole. Dezbaterea generală  este precedată  de o prezentare a 
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proiectului, fă cută  de că tre iniţiator sau de că tre reprezentantul acestuia, şi care include 
motivele care au stat la baza promovă rii respectivului proiect legislativ.  
 

Intervenţia iniţiatorului este urmată  de prezentarea raportului comisiei 
permanente sesizate în fond. Un parlamentar – desemnat de comisie drept raportor – 
prezintă  raportul. După  prezentarea raportului, preşedintele de şedinţă  acordă  cuvâ ntul  
reprezentanţilor grupurilor parlamentare, în ordinea înscrierii. Iniţiatorul are dreptul 
să  ia cuvântul înainte de încheierea dezbaterii generale.  
 

În faza dezbaterii generale a unui proiect legislativ, nu se pot propune sau adopta 
amendamente. Dacă  prin raportul comisiei sesizate în fond se propune respingerea 
respectivului proiect legislativ, după  încheierea dezbaterii generale preşedintele de 
şedinţă  cere Camerei să  se pronunţe, prin vot, cu privire la propunerea de respingere.  
 

După  încheierea dezbaterilor generale, Camera trece la dezbaterea pe articole       
– atunci câ nd în raport figurează  şi amendamente. La discutarea proiectului legislativ, 
pe articole, parlamentarii pot lua cuvâ ntul pentru a-şi exprima punctele de vedere (ale 
lor sau ale grupurilor parlamentare din care fac parte). Iniţiatorul are, de asemenea, 
dreptul la cuvâ nt. În această  fază  a dezbaterii, pot fi formulate noi amendamente numai 
dacă  acestea se referă  la corelă ri de natură  tehnic – legislativă  sau dacă  au în vedere 
claritatea exprimă rii şi corectitudinea gramaticală , fă ră  ca acestea să  poată  afecta fondul 
problemelor din respectivul articol.  
 

Dezbaterea articolelor începe cu amendamentele. În timpul dezbaterii, 
amendamentele prezentate în raport sau care au fost transmise comisiei sesizate în fond 
şi nu figurează , dintr-un motiv sau altul, în raport, pot fi puse în discuţie, atâ t de că tre 
parlamentari, câ t şi de că tre reprezentanţii Guvernului.   
 

În cazul în care dezbaterea unui amendament relevă  consecinţe importante 
pentru acel proiect legislativ, preşedintele de şedinţă  poate decide trimiterea textelor în 
discuţie comisiei sesizate în fond. Iniţiatorul amendamentului în cauză  are dreptul, 
în acest caz, să  fie ascultat de respectiva comisie.  

 
Dezbaterea amendamentelor, în plenul Camerei, începe cu acelea prin care se 

propune eliminarea unor texte din articolul supus dezbaterii şi continuă  cu cele care 
propun modificarea sau completarea articolului în cauză . În cazul în care există  mai 
multe amendamente de acelaşi fel, ele sunt supuse votului în ordinea în care sunt 
prezentate, începâ ndu-se cu cele din raportul comisiei sesizate în fond.  
 

Camera decide, prin vot distinct, pentru fiecare amendament în parte. La 
solicitarea Guvernului sau din proprie iniţiativă , plenul Camerei poate adopta proiectele 
legislative printr-o procedură  de urgenţă , potrivit unor reguli stabilite prin regulamentele 
fiecă rei Camere în parte. La încheierea dezbaterii pe articole a fiecă rui proiect legislativ, 
Camera trece la votul final (care poate avea loc şi într-o şedinţă  separată , rezervată  doar 
voturilor finale la proiectele legislative).  

Proiectele legislative care implică  modificarea Constituţiei sunt adoptate cu o 
majoritate de cel puţin două  treimi din numă rul de parlamentari din fiecare Cameră  în 
parte. Proiectele unor legi organice (domeniile care pretind legi organice sunt prevă zute 
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în Constituţie) sunt adoptate cu votul majorită ţii membrilor din fiecare Cameră  în parte. 
Proiectele legilor ordinare sunt adoptate cu votul majorită ţii parlamentarilor prezenţi, în 
acel moment, în fiecare Cameră  în parte.  
 

Dacă  proiectul legislativ a fost adoptat, el este semnat de preşedintele care a 
condus şedinţa Camerei în care a avut loc adoptarea şi este trimis spre dezbatere 
celeilalte Camere a Parlamentului. Din momentul adoptă rii, proiectul legislativ în cauză  
se numeşte proiect de lege, indiferent cine a fost iniţiatorul să u. În a doua Cameră , 
proiectul de lege urmează  un traseu identic cu cel din prima Cameră . Un proiect de lege 
adoptat de o Cameră  şi respins de cealaltă  este retrimis la prima Cameră , în vederea unei 
noi dezbateri. Dacă  un proiect de lege este respins de două  ori de aceeaşi Cameră , a 
doua respingere este definitivă . Dacă  o Cameră  a adoptat un proiect de lege într-o formă  
diferită  faţă  de cea în care a fost adoptat de cealaltă  Cameră , preşedinţii celor două  
Camere iniţiază  o procedură  de mediere, care are loc prin intermediul unei comisii 
paritare de mediere. Comisia de mediere va încerca să  elimine textele aflate în dispută , 
prin formularea unora care să  fie acceptabile ambelor Camere. Propunerile comisiei de 
mediere se concretizează  într-un raport care este supus dezbaterii şi adoptă rii fiecă reia 
din cele două  Camere. 
 

În cazul în care Camerele adoptă  raportul comisiei de mediere în aceeaşi formă , 
proiectul de lege se consideră  adoptat.  
 

În cazul în care comisia de mediere nu a reuşit să  ajungă  la un acord asupra 
textelor aflate în divergenţă  sau în cazul în care raportul comisiei de mediere nu este 
adoptat în aceeaşi formă  de cele două  Camere, ori dacă  una dintre Camere respinge 
integral un raport al comisiei de mediere, textele asupra că rora nu s-a ajuns la un acord 
sunt supuse dezbaterii celor două  Camere în şedinţă  comună , potrivit ordinii de zi a 
acestor şedinţe.  

 
După  adoptare, la solicitarea Preşedintelui Româ niei, a unuia dintre preşedinţii 

celor două  Camere, a Guvernului, a Curţii Supreme de Justiţie, a cel puţin 25 de 
senatori ori cel puţin 50 de deputaţi, legea poate fi trimisă  la Curtea Constituţională  
entru exercitarea unui control preliminar cu privire la constituţionalitatea acesteia. În 
vederea exercită rii acestui drept, legea este înmâ nată  secretarilor generali ai celor două  
Camere pentru a fi comunicată  celor interesaţi şi, după  trecerea unei perioade de cinci 
zile, este trimisă  Preşedintelui Româ niei spre promulgare. Sesizarea Curţii 
Constituţionale suspendă  termenul pentru trimiterea legii la promulgare, pâ nă  la 
pronunţare.  
 

În situaţia în care Curtea Constituţională  a fost solicitată  să  se pronunţe asupra 
constituţionalită ţii unei legi, în ansamblul să u sau doar în parte, şi a constatat 
neconstituţionalitatea, Constituţia prevede o procedură  de reexaminare a legii. 
Procedura presupune o examinare a obiecţiei de neconstituţionalitate, mai întâ i în 
comisia juridică  a fiecă rei Camere şi apoi, pe baza raportului acestei comisii, în plenul 
fiecă rei Camere. Obiecţia de neconstituţionalitate formulată  de Curtea Constituţională  
poate fi înlă turată  numai în cazul în care legea a fost adoptată  de Camera Deputaţilor şi 
de Senat, în aceeaşi formă , cu o majoritate de cel puţin două  treimi din numă rul 
membrilor fiecă rei Camere în parte. În cazul în care nu se obţine majoritatea de două  
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treimi în una dintre Camere, prevederile declarate, de Curtea Constituţională , ca fiind 
neconstituţionale sunt înlă turate din lege şi, cu aprobarea acelei Camere, sunt realizate 
necesarele corelă ri de ordin tehnic legislativ; dacă  legea este, integral, declarată  drept 
neconstituţională , iar Camerele nu o adoptă  cu o majoritate de cel puţin două  treimi, ea 
nu va mai fi trimisă  Preşedintelui Româ niei, spre promulgare.  
 

Legile adoptate cu text identic de cele două  Camere ale Parlamentului sunt 
transmise spre promulgare Preşedintelui Româ niei. Promulgarea este decretată  într-un 
termen de cel mult 20 de zile de la primire. Înainte de promulgare, Preşedintele poate 
solicita Parlamentului, doar o singură  dată , să  reexamineze legea, într-un termen nu mai 
mare de 20 de zile, după  ce legea a fost transmisă  spre promulgare. Dacă , după  
reexaminarea legii, Camerele adoptă  sau resping obiecţiile Preşedintelui Româ niei, 
Preşedintele este obligat să  treacă  la promulgarea legii, în termen de 10 zile după  
primirea legii adoptate, după  reexaminare. Acelaşi termen de promulgare operează  şi în 
cazul în care Preşedintele Româ niei a primit decizia Curţii Constituţionale prin care 
legea a fost declarată  constituţională . 
 

În Româ nia, legea intră  în vigoare în ziua publică rii sale în Monitorul Oficial al 
Româ niei Partea I sau în ziua prevă zută  în textul de lege, care nu poate precede, în nici 
un caz, publicarea ei. 
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II.   IMPORTANŢ A  SECTORULUI TERŢ IAR 
 

În timpul regimului comunist, artiştii aveau, într-un fel, un statut dual în 
societate. Pe de o parte, ei trebuiau – asemenea întregii societă ţi – să  se supună  dictaturii. 
Nu se punea problema libertă ţii de creaţie sau a autonomiei artei în relaţie cu politica. Pe 
de altă  parte, cultura a fost, aproape integral, sprijinită  de stat şi chiar şi acei puţini artişti 
care puteau lucra ca liber profesionişti puteau conta pe un anumit sprijin material. În 
acelaşi timp, artiştii erau singurii care aveau posibilitatea să  exprime unele adevă ruri în 
societatea în care tră iau, dar numai prin utilizarea limbajului specific, artistic, indirect. În 
multe cazuri, artiştii formau singura opoziţie vizibilă  faţă  de regim. 
 

Astă zi, artiştii nu se mai află  în poziţia de a forma „opoziţia“ , procesul de 
adaptare la noile realită ţi aflâ ndu-se încă  în curs. Deşi acest proces a început în 1990, el 
nu s-a încheiat, pâ nă  astă zi, mai ales în ceea ce î i priveşte pe artiştii din generaţia mai 
vâ rstnică . Unii dintre artişti nu sunt interesaţi de problemele legislative, considerâ nd fie 
că  nu este datoria lor să  reflecteze asupra legislaţiei, fie că  acest lucru este fă ră  rost – 
pentru că  ei nu pot să  îşi rezolve singuri problemele prin implicarea lor în procesul 
legislativ. Desigur, înainte de toate, este dreptul lor să  gâ ndească  astfel, şi, pe de altă  
parte, nu toată  lumea are aceleaşi abilită ţi şi interese de a activa în cadrul unei organizaţii 
neguvernamentale şi/sau de a cheltui timp şi energie în (adeseori, plictisitoare) dezbateri 
privind documente legislative şi probleme administrative. În orice caz, aceia care au 
fă cut acest efort, au învă ţat câ teva lucruri: 

 
1. Nimeni nu poate şti mai bine care sunt nevoile unui artist, decât artistul 

însuşi. Cineva, din interiorul profesiei, trebuie să  îşi sacrifice timpul rezervat 
creaţiei pentru a face faţă  problemelor administrative. Nu este tocmai corect să  
stai, întotdeauna, pe margine şi să  î i critici pe aceia care, cel puţin, au încercat să  
facă  ceva. 

 
2. Cea mai bună  modalitate pentru apă rarea drepturilor artiştilor este aceea a 

reunirii lor într-o organizaţie care să  aibă  cel puţin un scop bine definit (de 
exemplu, gestionarea drepturilor de autor). 

 
3. În problemele legislative, valoarea artistică  nu are importanţă . O lege nu poate 

face distincţie între o capodoperă  şi un obiect numit „de artă “ , dar lipsit de orice 
reală  valoare artistică . În faţa legii, operele de artă  avâ nd aceleaşi aparenţe sunt 
egale, indiferent de autor sau de valoare. Din aceast ă  cauză , pentru asociaţia care 
încearcă  să  obţină  recunoaşterea unor anumite drepturi pentru artişti (autori), este 
deosebit de important să  câ t mai mulţi membri posibil. Desigur, este preferabil ca 
artişti foarte cunoscuţi şi respectaţi să  fie plasaţi în poziţii de onoare, pentru a 
atrage interesul public asupra sa. Dar nu are nici un rost ca o asemenea 
organizaţie să  fie transformată  în una „elitistă “ . Pentru fiecare dintre aceste 
organizaţii, două  principii bune ar putea fi formulate astfel: „câ t mai mulţi 
membri posibil“  şi „cei mai buni administratori – în cele mai înalte poziţii 
executive“ . 
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4. Politica nu are nimic de a face cu organizaţiile profesionale. Organizaţiile 
sectorului terţiar care încearcă  să  influenţeze legislaţia trebuie să  stea departe de 
politică . Dacă  o organizaţie este identificată  cu un anumit partid politic, ea nu se 
mai bucură  de încrederea celorlalte partide şi este respinsă  atunci câ nd se 
produce schimbarea politică  (mai devreme sau mai tâ rziu, aceasta tot se va 
produce!). Dimpotrivă , este cu atâ t mai bine să  aibă  ca membri persoane avâ nd 
opţiuni politice diferite, deoarece va reuşi astfel întotdeauna să  obţină  audienţa 
unuia sau altuia dintre partide. O organizaţie profesională  trebuie să  aibă  aliaţi în 
toate partidele, indiferent de orientarea acestora, în ciuda faptului că  unele 
partide pot avea aparenţa unor formaţiuni „neprietenoase“  faţă  de artişti, faţă  de 
creatori sau/şi faţă  de elita intelectuală . 

 
5. Dacă  o organizaţie are suficient de mulţi membri care au posibilitatea să  

plă tească  o contribuţie anuală , ar fi preferabil ca ea să  angajeze consilieri 
independenţi (contabil, jurist) care să  fie capabili să  argumenteze nevoile 
organizaţiei în faţa oficialită ţilor. Conducă torii unei organizaţii profesionale 
trebuie să  înţeleagă  legile şi mecanismele legislative şi/sau financiare, fă ră  ca 
asta să  însemne că  ei trebuie neapă rat să  devină  experţi în aceste domenii.          

 
6. Fiecare lege reprezintă  expresia unui anumit interes. Pentru a atinge un anumit 

obiectiv prin intermediul unei legi, o organizaţie ar trebui să  se gâ ndească  la 
pornirea unei campanii pentru fiecare obiectiv în parte. Încă  de la început, în 
asemenea campanii, mijloacele de informare în masă  ar trebui să  fie tratate drept 
parteneri fireşti. Laolaltă , mijloacele de informare în masă  şi artiştii pot 
forma cea mai influentă  forţă  a societă ţii. 

 
7. Campania trebuie dusă  atâ ta timp câ t este necesar: de la formularea problemei şi 

primele analize ală turi de personalul Ministerului, pâ nă  la momentul în care noua 
lege este promulgată .  

 
8. După  promulgare, legea trebuie să  fie explicată  corpului profesional pentru care a 

fost fă cută . Uneori, nu este prea uşor să  înţelegi o lege, chiar şi pentru jurişti – ca 
să  nu mai vorbim despre artişti. O comunitate profesională  are nevoie să  ştie care 
sunt beneficiile de care ar putea avea parte de pe urma aplică rii unei legi. 

 
Importanţa organizaţiilor care fac parte din sectorul terţiar nu este întotdeauna 

recunoscută  de că tre autorită ţi, chiar dacă  statul nu poate reglementa sistemul 
administraţiei culturale fă ră  ajutorul lor. Adeseori, autorită ţile par să  fie surde la 
solicită rile celor care lucrează  în instituţiile culturale publice. Poate pă rea paradoxal, dar 
atunci câ nd aceleaşi cereri sunt susţinute de societatea civilă , sunt mai multe şanse de 
succes. Relaţia dintre Minister şi instituţii este una de subordonare. Relaţia între Minister 
şi organizaţiile neguvernamentale este una de parteneriat. Nici unui ministru nu i-ar face 
plă cere să  aibă  o relaţie o relaţie proastă  cu societatea civilă .  
 
DOMENII   IMPORTANTE   PENTRU   ORGANIZAŢ IILE 
SECTORULUI   TERŢ IAR 
 

Există  câ teva domenii faţă  de care organizaţiile sectorului terţiar trebuie să  
manifeste o atenţie deosebită .  
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Primul dintre ele este legat de statutul legal al organizaţiilor 

neguvernamentale. El este important, deoarece defineşte limitele de acţiune în cadrul 
că rora pot acţiona diversele asociaţii, ligi, uniuni şi toate celelalte. Importanta este, de 
asemenea, şi legislaţia referitoare la sindicate, deoarece unele dintre drepturile celor care 
lucrează  în instituţiile culturale pot fi obţinute numai prin utilizarea puterii pe care o au 
sindicatele. 
 

Potrivit unei definiţii date de UNESCO (definiţie care datează  din 1980 şi se 
gă seşte în Recomandarea privind Statutul Artistului), un artist este: 

 
“ orice persoană  care creează  sau dă  expresie creatoare, ori recreează  opere de artă , care 
consideră  creaţia artistică  drept o parte esenţială  a vieţii sale, care contribuie, astfel, la 
dezvoltarea artei şi culturii şi care este recunoscut sau pretinde să  fie recunoscut drept 
artist, fie că  este sau nu legat de relaţii contractuale sau de asociere“ .  
 

Pentru fiecare persoană  care se consideră  artist, una dintre cele mai importante 
pă rţi ale legislaţiei este cea referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe 
dreptului de autor. Nu are rost să  insistă m asupra ideii că  nu numai cei care se 
consideră  artişti trebuie să  fie la curent cu prevederile legislaţiei specifice. Editorii, 
muzeografii, proprietarii de galerii şi de publicaţii, traducă torii şi bibliotecarii – pentru a 
menţiona doar câ teva categorii – sunt sau ar trebui să  fie interesaţi de acest domeniu al 
legislaţiei.  
  

Legislaţia financiară  este, poate, pentru artişti, cea mai dificilă  de înţeles. În 
orice caz, ea este de extremă  importanţă . Nu numai legea anuală  a bugetului sau legea 
sponsoriză rii, ci şi alte legi ar trebui să  trezească  interesul comunită ţii culturale: legile 
cu privire la taxa pe valoarea adă ugată  (TVA), la accize, la impozitul pe venitul global, 
la taxele locale şi la cele cu privire la timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, 
folcloric şi al artelor plastice – timbru instituit în folosul artiştilor. 
 

Legislaţia cu privire la educaţie este, de asemenea, de mare interes. Ea poate 
afecta şi educaţia artistică .  
 
Desigur, legile privind toate tipurile de instituţii culturale trebuie să  capteze interesul 
artiştilor, indiferent de conţinutul propriu-zis al legii. Adeseori, prevederi afectâ nd 
categorii întregi de organizaţii ale artiştilor pot apă rea în legi care au subiecte economice 
sau foarte generale. Din această  cauză , titlul unei legi nu este, întotdeauna, edificator cu 
privire la toate detaliile acestora. 



                              

 
 
III.  LOBBY-UL –  PAS  CU  PAS 
 

Cu toate că  nu a fost, încă , reglementată  prin intermediul unei legi specifice, 
acţiunea de lobby reprezintă  un fapt comun. Sunt numeroase acele organizaţii care au 
obţinut, deja, anumite abilită ţi în acţiunea de lobby: aşa este cazul Asociaţiei pentru 
Apă rarea Drepturilor Omului – Comitetul Helsinki, Grupul pentru Dialog Social, 
Asociaţia pentru Protejarea şi Promovarea Libertă ţii Presei, grupul ACCEPT şi multe 
alte organizaţii similare, care sunt deosebit de active în domeniul apă ră rii drepturilor 
omului, în conformitate cu prevederile constituţionale. Putem adă uga, la acestea, o 
lungă  listă  a sindicatelor, precum şi organizaţia de tip special care a adus laolaltă  mai 
multe organizaţii profesionale ale artiştilor: Alianţa Naţională  a Uniunilor de 
Creatori. 
 

Ca substantiv, LOBBY înseamnă  ANTECAMERĂ  şi, ca verb, înseamnă  A 
INFLUENŢ A. De fapt, ambele înţelesuri sunt importante. Organizaţiile interesate 
trebuie să  influenţeze Guvernul şi Parlamentul, iar singura lor şansă  pentru a reuşi 
aceasta este – atâ ta vreme câ t nu au cum să  fie pă rţi implicate în procesul legislativ – să  
facă   antecameră , uzâ nd de toate tipurile de influenţă . 
 

Înainte de toate, ar trebui spus că  procesul de lobby solicită  multă  energie, mult 
efort şi o infinită  ră bdare. Este aproape imposibil, în Româ nia, ca o lege să  apară  în doar 
un an de la data iniţierii. Dacă  procesul de lobby începe la un anumit moment T (prima 
etapă ), iniţiatorii procesului ar trebui să  se aştepte să  o citească  în Monitorul Oficial al 
Româ niei la T + 2 sau chiar 4 ani! O perioadă  mult mai scurtă  de timp trebuie 
considerată  aproape un miracol. Pe de altă  parte, dacă  durează  mai mult de 4 ani, 
înseamnă  că  ceva nu a mers bine în timpul campaniei de lobby.  
 

Prima etapă  a lobby-ului este INIŢ IATIVA (acest cuvâ nt este extrem de 
important, pe toată  durata procesului). Organizaţiile interesate profesional trebuie să  
aibă  iniţiativa. Poate nu toată  lumea este conştientă  de faptul că  Guvernul şi Parlamentul 
se află  în serviciul societă ţii (şi nu viceversa!), sensul originar al cuvâ ntului ministru (de 
exemplu) fiind acela de slujitor. Dezvoltarea programelor guvernamentale nu este 
suficientă . În timpul procesului de delegare a puterilor (Electorat →  Legislativ →  
Executiv), pă rţi ale voinţei şi ale interesului votanţilor pot fi pierdute sau greşit înţelese. 
Cei care se află  la putere trebuie să  asculte şi să  ră spundă  la iniţiativele societă ţii civile – 
aceasta nefiind expresia unui privilegiu, ci a unui drept. Din această  cauză , structurile 
sectorului terţiar au datoria morală  de a fi partenerul Executivului şi de a-i oferi idei şi 
soluţii şi, atunci câ nd este posibil, chiar şi anteproiecte legislative sau de hotă râ ri ale 
Guvernului.  
 

Unul dintre motivele pentru care este de dorit ca organizaţiile profesionale să  îşi 
aibă  propriul lor consultant juridic este faptul că  unele dintre problemele societă ţii civile 
pot fi rezolvate cu ajutorul unui simplu ordin al ministrului. În alte cazuri, soluţia 
problemelor stă  numai în emiterea unei noi legi. Un fel de „ impuls natural“  al sectorului 
terţiar este acela de a-şi supraevalua rolul şi de a cere, aproape întotdeauna, modificarea 
legilor, chiar şi atunci câ nd lucrurile pot fi rezolvate prin metode mai simple. O eroare 
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în aprecierea scopului unei iniţiative poate echivala cu un politicos NU – ca ră spuns din 
partea autorită ţii. 
 

Uneori, Guvernul poate să  nu fie chiar atâ t de interesat de iniţiativa ce î i este 
prezentată . Acest lucru nu trebuie să  fie interpretat drept o înfrâ ngere completă . Există , 
cel puţin, încă  alte două  soluţii.   
 

Prima dintre ele este apelul direct adresat PRESEI. Mijloacele de informare în 
masă  reprezintă  aliatul natural al organizaţiilor din sectorul terţiar, fiind, ele însele, o 
parte a societă ţii civile. Nici un periodic nu trebuie lă sat deoparte, în cadrul acestui 
efort, nici o distincţie (politică  sau culturală ) nu trebuie fă cută  şi nici o revistă  sau ziar 
nu ar trebui să  ajungă  să  fie identificat, exclusiv, cu poziţiile unor anumite organizaţii 
neguvernamentale interesate.  
 

A doua cale o reprezintă  adresarea directă  că tre PARLAMENTARI. Din 
moment ce fiecare dintre ei, indiferent de circumscripţia electorală  (judeţul) din care 
provine, are puterea de a iniţia o propunere legislativă , ei trebuie să  fie solicitaţi să  îşi 
exercite acest drept şi mulţi dintre ei ar putea să  fie mâ ndri să  o facă . În orice caz, 
organizaţia trebuie să  verifice, înainte de toate, dacă  problema este, într-adevă r, 
rezolvabilă  prin intermediul unei legi şi nu al unui act cu o putere mai mică  (aşa cum ar 
fi hotă râ rile Guvernului). Cel mai bine ar fi dacă  organizaţia ar putea să  convingă  
parlamentari din partide politice diferite să  semneze propunerea legislativă . De regulă , 
este mai uşor să  î i convingi pe cei din Opoziţie să  semneze asemenea propuneri 
legislative; mulţi dintre aceia din majoritate ar putea fi tentaţi să  trimită  iniţiatorii, 
înapoi, la Minister. Dacă  iniţiatorii nu ar avea altă  posibilitate decâ t să  se întoarcă  la 
Minister, ar fi preferabil să  solicite parlamentarilor din Majoritate să  î i sprijine în timpul 
discuţiilor purtate cu experţii guvernamentali sau cu demnitarii. 
 

După  ce textul unui proiect legislativ a fost acceptat de Guvern sau de unul sau 
mai mulţi dintre parlamentari (în cazul în care s-a decis că  este nevoie de o lege şi nu 
doar de o hotă râ re a Guvernului), aceasta nu înseamnă  câ tuşi de puţin că  lupta pentru 
acea iniţiativă  s-a încheiat. Dimpotrivă , acesta este numai începutul.  
 

Proiectul de lege trebuie să  fie urmă rit în toate instituţiile care trebuie să  î l 
avizeze. Fiecare dintre aceste instituţii primeşte spre avizare proiectul împreună  cu un 
anumit termen (de ordinul zilelor) în interiorul că ruia trebuie să  dea un ră spuns. De 
regulă , organismele Statului au tendinţa de a amâ na transmiterea ră spunsului lor, 
aceasta în cazul în care nu sunt puse sub o anumită  presiune – şi, de aceea, trebuie 
supuse unei asemenea presiuni (prin intermediul poştei, al faxului, al email-urilor sau 
chiar al telefoanelor) – începâ nd cu prima zi de după  cea în care termenul în care 
trebuiau să  ră spundă  a expirat. 
 

Atunci câ nd, în fine, proiectul de Lege a ajuns la Parlament, organizaţiile 
profesionale trebuie, înainte de toate, să  verifice dacă  textul care a fost prezentat 
parlamentarilor este în forma convenită  cu partenerii guvernamentali. Departamentele 
pentru relaţii publice au obligaţia de a trimite, la cerere, textele proiectelor legislative. 
Ele sunt DOCUMENTE PUBLICE şi nici o tendinţă  de a le secretiza nu ar trebui 
tolerată . În cazul în care se dovedeşte că  textul include prevederi neconvenabile, acestea 
mai pot fi încă  schimbate. Organizaţia interesată  ar trebui să  trimită  o scrisoare fiecă rui 
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membru al fiecă rei comisii permanente la care proiectul legislativ a fost trimis pentru 
aviz sau pentru raport. Mai mult decâ t atâ t, scrisoarea – care trebuie să  includă  
argumente puternice – ar trebui trimisă  fiecă ruia dintre liderii grupurilor parlamentare, 
cerâ ndu-le să  intervină  pe lâ ngă  membrii lor din comisiile permanente pentru a sprijini 
poziţiile organizaţiilor. Toate numele membrilor comisiilor permanente şi cele ale 
liderilor grupurilor parlamentare (ca şi multe alte informaţii asemă nă toare) pot fi aflate 
de la Parlament: 
 
Camera Deputaţilor –   Palatul Parlamentului  
                                        Str. Izvor 2-4, Sector 5  
                                        706471 BUCUREŞTI  
                                        Tel.: +40 -1-402 14 44  
                                        Cable: Camera Deputaţilor, Bucharest 
                                        Telex: 11893 PCAMD R  
                                        Fax: +40-1-312 66 00  
                                        E-mail: secretar.general@cdep.ro                                                                                                 
Web site:                         http://www.cdep.ro 
 
Senatul                           Piaţa Revoluţiei nr. 1, Sector 1 

    BUCUREŞTI  
                                        Tel.: +40 -1-312 30 79  
                                        Cable: Senatul Rom â niei, Bucharest  
                                        Telex: 11916 ROSEN R  
                                        Fax: +40-1-312 11 84  
                                        E-mail: gsterea@unix1.senat.ro                                                                                                 
Web site:                         http://www.senat.ro 
 
 

În cazul în care campania a fost bine condusă , există  şanse ca lobby-iştii să  fie 
invitaţi la o discuţie neoficială  (preliminară  dezbaterilor) sau chiar la dezbateri. Dacă  se 
întâ mplă  astfel, lobby-iştii trebuie să  vină  cu amendamente foarte precise la fiecare 
alineat la care solicită  schimbă ri, însoţite de motivaţii solide. 
 

O încercare ulterioară  poate fi fă cută  chiar şi atunci câ nd proiectul legislativ 
ajunge la dezbaterea din plenul Camerei, dar numai pe bază  individuală  (scrisori 
adresate fiecă rui parlamentar în parte, dacă  este necesar). 
 

În fine, dacă  legea se dovedeşte a fi un pericol extrem de grav la adresa 
supravieţuirii anumitor structuri ale sectorului terţiar, acestea sunt pe deplin îndreptă ţite 
să  se adreseze Preşedintelui şi să  încerce să  î l determine să  retrimită  legea în Parlament, 
înainte ca aceasta să  fie promulgată . 
 

Un ultim principiu pe care fiecare lobby-ist trebuie să  î l aibă  în vedere: nu există  
lege permanentă  şi imuabilă ! Mai devreme sau mai tâ rziu, fiecare lege, bună  sau 
proastă , va fi modificată . Dacă , împotriva tuturor eforturilor, a fost promulgată  o lege 
neconvenabilă , primul lucru pe care organizaţiile (temporar, înfrâ nte) trebuie să  î l facă  
este să  înceapă  o campanie pentru amendarea imediată  a legii. Dacă  este o cauză  
dreaptă , pâ nă  la urmă  vor izbâ ndi. 
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