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REFERAT DE APROBARE 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu 
modificările și completările ulterioare are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind managementul instituţiilor 
publice de cultură care organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice sau oferă servicii în domeniul 
culturii. 

Potrivit prevederilor art. 55 și ale art. 56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008, cu modificările 
și completările ulterioare: 

,,Art. 55 
(1) Constituie contravenții urmatoarele fapte: 
a) nerespectarea de către autoritate a obligațiilor prevăzute la art. 4, art. 7 alin. (2) și (3); 
b) nerespectarea de către instituție a obligației prevăzute la art. 14. 
(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amenda de la 50.000 la 100.000 lei. 
(…) 
(4) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite 
prin ordin al ministrului culturii și identității naționale. 

Art. 56  

Contravențiilor prevazute la art. 55 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și 
completările ulterioare.” 

Având în vedere că, în fapt, atât persoane fizice, cât și persoane juridice au solicitat Ministerului Culturii și 
Identității Naționale să dispună măsurile care se impun, respectiv constatarea și sancționarea unor eventuale 
contravenții, în conformitate cu prevederile art. 55 din O.U.G. nr. 189/2008, cu modificările și completările 
ulterioare, a fost elaborat prezentul proiect de ordin care:  

- stabileşte modalitatea de numire a persoanelor împuternicite să controleze activitatea fiecărei autorități,  cu 
privire la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 189/2008, cu 
modificările și completările ulterioare, să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, potrivit legii;  
- aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor, utilizat de către persoanele împuternicite, precum şi caracteristicile de tipărire a acestuia;  
- aprobă modelul Legitimaţiei de control care se eliberează persoanelor împuternicite de către Ministerul 
Culturii și Identității Naționale, stabilind totodată modalitatea prin care este ţinută evidenţa acestora.  
 

Ordinul pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de 
Ordonanţa  de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu 
modificările și completările ulterioare, precum şi pentru aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor 
împuternicite şi a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.  Donici, consilier juridic, C.S.M.C.  
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