
 1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

R A P O R T  

s u p l i m e n t a r   

asupra  Propunerii legislative privind înfiinţarea Muzeului Naţional de 
Artă „Constantin Brâncuşi” 

 
 

 În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost 

sesizată spre dezbatere în fond şi întocmirea unui raport asupra Propunerii 

legislative privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă „Constantin Brâncuşi”, 

transmisă cu adresa nr. P l - x 308 din 10 iunie 2014, şi înregistrată la Comisia 

pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă cu nr. 4c-10/139/11.06.2014. 

Propunerea legislativă a fost transmisă spre dezbatere şi avizare Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Până la data întocmirii 

raportului s-a primit avizul favorabil din partea Comisiei pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului şi avizul negativ din partea Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi. 

În redactarea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil, cu 

observaţii şi propuneri, nr. 1524 din 20.12.2013, emis de Consiliul Legislativ.  

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare.  
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În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a respins iniţiativa legislativă 

în şedinţa din  data de 3 iunie 2014.  

Comisia a dezbătut propunerea legislativă în şedinţele din zilele de 24 

martie, 28 aprilie, 12, 19 şi 26 mai 2015. Obiectul de reglementare al prezentei 

propuneri legislative îl constituie înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă Constantin 

Brâncuşi, la Târgu Jiu, judeţul Gorj. Acest muzeu a fost gândit ca un centru de 

cercetări asupra operei brâncuşiene, care să desfăşoare activităţi muzeale, artistice 

şi de pedagogie muzeală, oferind publicului o expunere de tip virtual a creaţiei 

brâncuşiene, pentru completarea imaginii pe care o oferă vizitatorului Ansamblul 

Calea Eroilor cu celebrele obiective Poarta Sărutului, Aleea Scaunelor, Masa 

Tăcerii şi Colana Fără Sfărşit. 

În conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat la lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, 

domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în  Ministerul Culturii.  

Raportul Comisiei a fost adoptat cu  unanimitatea voturilor parlamentarilor 

prezenţi.  

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

92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă propune plenului adoptarea Propunerii legislative 

privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă „Constantin Brâncuşi”, cu 

amendamentele cuprinse în anexă. 

În data de 10 iunie a.c. plenul Camerei Deputaţilor a retrimis la Comisie 

propunerea legislativă pentru întocmirea unui raport suplimentar. 

Comisia a reluat dezbaterea asupra propunerii legislative în data de 16 iunie 

2015. În conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei 
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Deputaţilor, republicat la lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, 

domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în  Ministerul Culturii.  

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor parlamentarilor 

prezenţi în sala la momentul votului. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

Propunerii legislative privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă „Constantin 

Brâncuşi”, cu amendamentele cuprinse în anexă. 

Prezentul raport înlocuieşte raportul iniţial distribuit în data de 4 iunie 2015. 

 

 

      PREŞEDINTE,                        SECRETAR, 
Gigel – Sorinel ŞTIRBU         Florin – Costin PÂSLARU 
 

                           Consilier parlamentar,                                                     Consilier parlamentar, 

                           Cristina Dan                                                       Dan Kalber 
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              Anexa 
Amendamente admise 

                                    la Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă „Constantin Brâncuşi” 
Nr. 
Crt. 

Forma iniţiatorului Text propus de comisie 
(Autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentului 

1 Titlul Legii: 
LEGE pentru înfiinţarea Muzeului 
Naţional de Artă „Constantin Brâncuşi” 

LEGE pentru înfiinţarea Muzeului 
Naţional „Constantin Brâncuşi” 
(Amendament propus de Comisie) 

Pentru eliminarea unei sintagme 
redundante. 

2 Art. 1. - (1) Se înfiinţează Muzeul 
Naţional de Artă „Constantin Brâncuşi”, 
denumit în continuare Muzeul, instituţie 
publică fără personalitate juridică, în 
subordinea  Muzeului Naţional de Artă al 
României şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Gorj. 
 
 
(2) Muzeul are sediul în municipiul Târgu-
Jiu, str. Traian, nr. 2A, judeţul Gorj. 
 
(3) Imobilul precizat la alin. (2) este un 
teren în suprafaţă de 5409 mp, din care 
circa 600 mp construcţie şi va fi cedat 
Muzeului de către Consiliul Local al 
municipiului Târgu –Jiu, în mod gratuit şi 
pe termen nelimitat. 
 
 
 

Art.1 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 1. - Se înfiinţează, la Târgu Jiu, 
Muzeul Naţional „Constantin Brâncuşi”, 
denumit în continuare Muzeul, instituţie 
publică de importanţă naţională, cu 
personalitate juridică, în subordinea  
Ministerului Culturii. 
 
(2) Se elimină 
 
 
(3) Se elimină 
 
 
(Amendament propus de Comisie) 
 
 
 
 
 
 

Comisia a considerat necesară 
înfiinţarea unei entităţi muzeale 
cu personalitate juridică de sine 
stătătoare şi nu ca o secţie a 
Muzeului Naţional de Artă din 
Bucureşti.  
 
 
 
Comisia a considerat necesară 
eliminarea dublei subordonări. 
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3.  
 
 
Art. 2. – Muzeul are ca obiective: 
 
a) promovarea  operei şi vieţii lui 
Constantin Brâncuşi, asigurarea condiţiilor 
pentru punerea în valoare a monumentelor 
culturale din zonă şi atragerea de 
vizitatori; 
b) identificarea şi inventarierea tuturor 
lucrărilor marelui artist aflate pe teritoriul 
României şi aducerea lor în Muzeu, cu 
acordul deţinătorilor; 
c) conservarea şi punerea în valoare a 
operei lui Constantin Brâncuşi; 
 
 
 
d) protejarea şi conservarea  Ansamblului 
Monumental „Calea Eroilor”: 
- Coloana Infinitului 
- Poarta Sărutului 
- Aleea Scaunelor 
- Masa Tăcerii; 
 
e) revitalizarea cercetărilor privind opera 
şi viaţa lui Constantin Brâncuşi; 
 
f) crearea unui Atelier Brâncuşi în 

Art.2 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Art.2. - (1) Muzeul are ca principale 
obiective: 
a) reunirea tuturor lucrărilor marelui 

artist într-o expunere de tip virtual 
cu imagini 3D de tip digital; 

b) iniţierea şi elaborarea de lucrări şi 
programe de cercetare  asupra 
operei şi vieţii lui Constantin 
Brâncuşi; 

  c) identificarea lucrărilor şi alcătuirea 
unui repertoriu al lucrărilor marelui 
artist aflate pe teritoriul României şi în 
străinătate şi organizarea de expoziţii 
temporare, prin  expunerea acestora în 
Muzeu, cu acordul deţinătorilor; 
 
d) acordarea de sprijin de specialitate 
autorităţilor locale şi entităţilor cu 
drept de administrare în vederea 
protejării şi conservării  Ansamblului 
Monumental Calea Eroilor; 
 
 
e) organizarea unei secţiuni – 
ambient   AtelierBrâncuşi; 
 
f) organizarea unui departament de 

Reformularea art.2. în sensul 
organizării unui muzeu cu 
expunere de tip virtual cu 
imagini de tipul 3D, în care să 
se desfăşoare o amplă activitate 
de studiu şi stocare de  
documente şi materiale 
documentare privind opera şi 
viaţa lui Constantin Brâncuşi; 
promovarea rezultatelor 
cercetărilor, publicarea de studii 
expoziţii temporare, organizarea 
unui atelier Brâncuşi. Iniţierea 
unor tabere de sculptură etc.  
 
 
 
 
 
Reformularea literei d) pentru  
acordare de sprijin de 
specialitate  şi nu din punct de 
vedere financiar. 
 
 
 
Lit. f) devine lit. e) 
 
Lit. g) devine lit. f) 



 6

România; 
 
 
g) înfiinţarea unei biblioteci care să 
reunească pe cât posibil, cele mai multe 
lucrări despre marele artist şi opera sa; 
 
 
 
 
h) dezvoltarea  unor activităţi care să 
conducă la crearea cadrului necesar 
exprimării talentului şi dezvoltării acestuia 
la tineri români şi/sau străini; 
i) achiziţionarea lucrărilor lui Constantin 
Brâncuşi aflate în străinătate. 
 

Documentare – Bibliotecă care să deţină  
colecţii de cărţi, publicaţii şi cataloage 
ilustrând bibliografia exhaustivă privind 
viaţa şi opera lui Constantin Brâncuşi - 
studii de specialitate, monografii studii  de 
istoria artelor, albume, fotografii, alte 
documente; 
 g) publicarea de studii, cataloage şi 
albume, ca rezultat al cercetărilor 
întreprinse; 
h) achiziţionarea de documente, obiecte 
cu caracter documentar, lucrări pentru 
colecţia Muzeului; 
i) crearea unei secţii de activităţi de 
pedagogie muzeală pentru copii şi 
tineret cu scopul stimulării creativităţii 
acestora; 
 
j) iniţierea de tabere de sculptură în 
colaborare cu Uniunea Artiştilor 
Plastici. 
(Amendament propus de Comisie) 

4.  
 
Art. 3.  Pentru realizarea obiectivelor 
prevăzute la art. 2, Muzeul are următoarele 
atribuţii principale: 
 
a) colectează date, documente şi mărturii 
cu privire la toate aspectele vieţii lui 

Art.3 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 3. – În vederea realizării  
obiectivelor prevăzute la art. 2, Muzeul are 
următoarele atribuţii principale: 
a) colecţionarea de documente şi mărturii 
cu privire la  biografia şi personalitatea 
sculptorului Constantin Brâncuşi; 

Pentru o exprimare mai corectă 
şi mai elegantă. 
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Constantin Brâncuşi; 
 
b) elaborează, coordonează şi participă la 
programe şi/sau proiecte de cercetare, 
stagii de pregătire şi instruire în domeniul 
brâncuşian; 

 
 

c) stabileşte parteneriate publice şi private 
cu organizaţii neguvernamentale, 
universităţi, autorităţi din ţară şi 
străinătate; 
d) efectuează studii şi cercetări, în ţară şi 
în străinătate, pentru aprofundarea 
cunoaşterii fenomenului Brâncuşi; 
e) organizează activităţi de cercetare 
ştiinţifică, conferinţe, expoziţii sau 
seminarii cu caracter informativ-educativ; 
 
f) asigură editarea, tipărirea şi publicarea 
de memorii, cărţi, studii, articole, 
corespondenţă, memorie fotografică şi 
video, colecţii de documente, albume 
fotografice privitoare la Constantin 
Brâncuşi; 
 
g) organizează schimburi de experienţă, 
reuniuni şi colocvii consacrate marelui 
artist şi reprezintă cultura românească în 
acest domeniu la evenimentele culturale 

 
 
b) elaborarea,  coordonarea precum şi 
participarea prin reprezentanţi, la 
programe şi/sau proiecte de cercetare, 
stagii de pregătire şi instruire în domeniul 
specific; 
 
c) stabilirea de relaţii de tip parteneriat 
public - privat cu persoane fizice sau 
juridice din ţară şi străinătate, organizaţii 
neguvernamentale, etc; 

d) efectuarea de studii şi cercetări, în ţară 
şi în străinătate, pentru aprofundarea 
cunoaşterii fenomenului Brâncuşi; 

e) organizarea de activităţi de cercetare 
ştiinţifică, conferinţe, expoziţii sau 
seminarii cu caracter informativ-educativ; 

f) editarea şi publicarea de studii, cărţi, 
articole, corespondenţă, memorie 
fotografică şi video, colecţii de 
documente, albume fotografice privind 
personalitatea lui Constantin Brâncuşi; 
 
g) organizarea de schimburi de 
experienţă, reuniuni şi colocvii consacrate 
marelui artist şi  participarea, prin 
reprezentanţi, la evenimente culturale 
naţionale şi internaţionale; 
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naţionale şi internaţionale; 
 
 
h) sprijină material, în limita sumelor 
alocate prin buget, reabilitarea şi 
conservarea casei natale a lui Constantin 
Brâncuşi de la Hobiţa; 
 
i) achiziţionează - sau primeşte donaţii – 
orice operă, obiect, document sau 
publicaţie care au aparţinut lui Constantin 
Brâncuşi sau în legătură cu viaţa şi 
lucrările marelui artist. 
 

 
 
 
lit. h) se elimină  
 
 
 
h) achiziţionarea ori acceptarea cu titlul 
de donaţie de opere de artă, obiecte, 
fotografii, documente, cărţi sau publicaţii 
ce au aparţinut lui Constantin Brâncuşi ori 
constituie materiale documentare 
privind viaţa sau creaţia marelui artist. 
 
 
(Amendament propus de Comisie) 

lit. h) se elimină şi devine 
reformulat articol de sine 
stătător. 
 
 
 
 
Lit.i) devine lit. h) 

5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

După art.3 se introduce un nou articol 
cu următorul cuprins: 
Art.4. – Muzeul acordă sprijin material şi 
de specialitate pentru reabilitarea şi 
conservarea casei memoriale Constantin 
Brâncuşi de la Hobiţa, judeţul Gorj, în 
limita fondurilor alocate prin bugetul 
Ministerului Culturii sau provenite din 
venituri  proprii.  
(Amendament propus de domnul 
deputat Gheorge Udrişte) 

Textul literei h) de la art.3 se 
preia reformulat într-un nou 
articol. 

6. Art. 4. – Bunurile culturale materiale 
identificate, inventariate, expuse şi 
conservate în şi de către Muzeu vor fi 

Art. 4 Se elimină. 
 
 

Pentru eliminarea unui enunţ 
neconform actualei reformulări a 
textului. 
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incluse în patrimoniul Muzeului Naţional 
de Artă al României.    
 

(Amendament propus de Comisie) 

7. Art. 5. – (1) Finanţarea Muzeului se 
realizează din bugetul Ministerului 
Culturii şi din venituri extrabugetare. 
(2) Muzeul poate primi, pentru 
desfăşurarea activităţii sale, contribuţii 
băneşti şi/sau bunuri materiale de la 
persoane fizice sau juridice, sub formă de 
donaţii şi sponsorizări, cu respectarea 
dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art.5 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 5. – (1) Activitatea  Muzeului este 
finanţată din subvenţii acordate de la 
bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Culturii şi din venituri proprii, obţinute 
conform legii.  
(2) Muzeul este condus de un manager 
desemnat prin ordin al ministrului 
Culturii, în urma unui concurs de 
proiecte de management,  în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 
privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, aprobată, cu 
modificări şi completări, prin Legea nr. 
269/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
(Amendament propus de Comisie) 

Pentru introducerea unor 
precizări necesare în concordantă 
cu prevederile legale. 

8. 
 

Art. 6. – Structura organizatorică şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare 
ale Muzeului se stabilesc de conducerea 
Muzeului Naţional de Artă al României şi 
se aprobă prin ordin al Ministrului 
Culturii, în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi 

Articolul 6 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 6. – (1) Organizarea şi funcţionarea 
Muzeului sunt reglementate de 
prevederile Legii muzeelor şi colecţiilor 
publice nr. 311/2003, republicată, 
precum şi  ale Ordonanţei de urgenţă a 

Pentru introducerea unor 
precizări necesare în concordantă 
cu prevederile legale. 
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 Guvernului nr. 189/2008  aprobată, cu 
modificări şi completări, prin Legea nr. 
269/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(2) Organigrama şi Regulamentul de 
organizare şi funcţionare ale Muzeului 
sunt avizate de către Comisia Naţională 
a Muzeelor şi Colecţiilor şi se aprobă 
prin ordin al ministrului Culturii, care se 
publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
(Amendament propus de Comisie) 

9. Art. 7. –  Prezenta lege intră în vigoare la 
data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Art.7. –  Prezenta lege intră în vigoare la 
data de 1 ianuarie 2016. 
 
(Amendament propus de de domnul 
deputat Gheorge Udrişte) 
 

 

 La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului adoptarea propunerii legislative. 

                                          

      PREŞEDINTE,                                                                SECRETAR, 

   Gigel – Sorinel ŞTIRBU                                                  Florin-Costin PÂSLARU 

 

                            Consilier  parlamentar,                                                                                                         Consilier parlamentar, 

     Cristina Dan                                                                                                                                Dan Kalber 


		2015-06-16T14:08:22+0300
	Marina A. Preda




