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Capitolul Justiție 

 

Justiție în slujba cetățeanului! 

Guvernul susține valorile fundamentale ce consacră următoarele principii: 

● Romania este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, 
drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și 
pluralismul politic reprezintă valori supreme. 

● Statul este organizat potrivit principiului separației și echilibrului puterilor – 
legislativă, executivă și judecătorească – în cadrul democrației constituționale, politica 
dialogului și cooperării promovată de ministerul justiției între cele trei puteri în intervalul 
2013-2015 urmând a fi continuată și dezvoltată. 
 
● Statul român are obligația de face cunoscută LEGEA tuturor beneficiarilor săi, 
asigurând astfel înțelegerea normei ca prima premisă a aplicării corecte și a prevenirii 
încălcării legii, încheierea de parteneriate cu toate profesiile juridice urmând a juca un rol 
important în acest proces. 
 
● Justiția reprezintă acea putere a statului chemată să realizeze un serviciu public, 
părțile având dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen 
rezonabil. 
 
● Un sistem de justiţie modern, eficient, accesibil și de calitate, adaptat cerinţelor 
societăţii contemporane (e-justice, reducerea duratei proceselor, jurisprudenţă unitară, 
specializare, integritate, transparenţă) şi capabil să răspundă provocărilor viitorului, 
reprezintă o importantă premisă pentru dezvoltarea economică şi socială a țării. 
 
● Justiția se înfăptuiește în numele legii, iar Consiliul Superior al Magistraturii în calitate 
de garant al independenței justiției este chemat să asigure condițiile de imparțialitate și 
responsabilitate ale acestui serviciu public esențial pentru democrația din România. 
 
● Nimeni nu poate fi supus torturii și nici unui fel de tratament inuman ori degradant. 
Politica penală a statului se elaborează pe baza cunoașterii științifice a fenomenului 
criminalității și a celor mai adecvate forme de prevenire, sancționare și reintegrare socială, 
în acord cu standardele internaționale- 
 
● Punerea în executare cât mai rapidă a hotăririlor judecătorești, indiferent de 
materie, precum și recuperarea prejudiciilor produse prin infracțiuni, reprezintă elemente 
fundamentale ale menținerii încrederii cetățenilor și mediului de afaceri în actul de justiție. 
 
● La 10 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România are capacitatea de a 
contribui la crearea unui spațiu juridic european bazat pe încredere reciprocă și eficientă 
în fața provocărilor viitorului. 
 
● Începând cu 2017, vizăm modernizarea legislației privind sistemului judiciar, astfel 
încât acesta să fie asemănător cu cele din statele membre ale UE, împiedicând astfel 
apariția exceselor sau abuzurilor din partea acestei puteri ale statului. Și în sistemul 
judiciar vom aplica aceleași principii descrise la mediul de afaceri. 
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● Vom aplica de indată deciziile CCR, care nu au fost preluate în legislația 
românească și totodată vom iniția dezbateri privind adoptarea de către Parlament a Legii 
răspunderii magistraților, a modificării Legii răspunderii ministeriale, precum și a 
răspunderii celor din administrația publică. 
 
● Se va realiza o analiză riguroasă la nivelul penitenciarelor care va viza elaborarea 
unui program de măsuri imediate de natura legislativă și administrativă. Scopul este 
crearea de condiții care să respecte statutul și demnitatea umană și să evite sancționarea 
României de către organismele internaționale. 
 
MĂSURI 
 

Politica Dialogului 

 

1. Instituirea unui mecanism de dialog permanent între reprezentanții celor trei puteri: 

legislativă, executivă și judecătorească. 

 

În vederea îndeplinirii acestei măsuri, va fi semnat un Memorandum pentru a stabili forme 
concrete de lucru. 
 

2. Demararea unei campanii de informare publică asupra proiectului de legislație 
gratuită oferită populației de ministerul Justiției.  

 

3. Încheierea de parteneriate între autoritățile statului și profesiile juridice organizate 
în mod independent, va avea un rol important în procesul de cunoaștere a literei și 
spiritului actelor normative. 

 

4. Constituirea la nivelul tuturor instanțelor de judecată a unor centre de informare 
(similar celor existente în instanțele din statele UE), conținând materiale despre 

principalele proceduri judiciare, precum și cu privire la principalele evoluții 
normative. 

 
Materialele documentare vor fi realizate de Ministerul Justiției în cooperare cu CSM, 
organizații neguvernamentale, fără a se limita la variante tipărite sau informări doar la 
sediul instanței. 
 
5. Asanarea normativă 

 

Numărul mare de acte normative adoptate și modificarea frecventă a legislației a condus 
la o pierdere a încrederii populației în sistemul de drept. Ministerul Justiţiei va constitui 
un compartiment special, cu următoarele obiective de realizat în cooperare cu toate 
profesiile juridice: 
 
● Evaluarea legislației României și reașezarea ei pe alte baze, începând de la studiile 
de impact până la cunoașterea legii de către cetățeni și aplicarea de către autoritățile 
publice. 
 
● Restrângerea numărului de acte normative și corelarea cu legislația europeană. 
 
● Codificarea pe domenii de activitate şi eliminarea normelor metodologice din legi. 
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6. Dezvoltarea proiectului Educația juridică în școli, pornind de la Protocolul semnat în 

2013 între Ministerul Justiției, CSM, Ministerul Public și Ministerul Educației 
Naționale. 

 

Accesul la Justiție 

 
7. Implementarea la nivel național a proiectului Dosarul electronic (Efecte: se reduc 

costurile de administare a instanțelor: hârtie, spații de arhivare și costurile de deplasare, 
copiere, suportate de cetățeni și companii.) 

 
8. Reducerea taxelor judiciare de timbru atunci când obiectul acestora este evaluabil în 

bani (Efecte: pentru a stimula introducerea în circuitul civil a imobilelor, terenuri sau 
alte categorii, a căror situație juridică este neclară ca urmare a lipsei istorice a unor 
documente sau nesoluționării unor partaje.) 

 
9. Acordarea de către avocați a unei consultații anuale gratuite celor care îndeplinesc 

condițiile pentru ajutor public judiciar, prin revizuirea cadrului legal (Efecte: 
facilităm accesul la justiție și degrevarea instanțelor de judecată - plata acestor 
onorarii se va asigura din bugetul ministerului Justiției.) 

 
Eficiența și calitatea actului de justiție 

 

Scăderea duratei proceselor și degrevarea instanțelor 
 
10. Continuarea procesului de rearondare teritorială, ca formă de reducere a volumului 

mare de cauze de soluționat la unele instanțe precum și identificarea împreună cu 
reprezentanții sistemului judiciar a unor noi forme de degrevare (Efecte: scăderea 
timpului de soluționare a dosarelor în instanțe supraîncărcate, aflate de regulă în 
capitalele de județ: există instanțe unde media de dosare de soluționat/judecător este 
de 2.000, iar altele în care întreaga instanță are de soluționat același număr.) 

 
11. Profesionalizarea şi recredibilizarea formelor alternative de soluționare a 

conflictelor, cum ar fi medierea și arbitrajul precum și încurajarea utilizării 
procedurilor notariale. 

 

12. Consultarea reprezentanților sistemului judiciar în vederea identificării și 
modificării acelor acte normative care contribuie la încărcarea artificială a unei 
instanțe de judecată. 

 

Practica Unitară 

 

13. Consultarea reprezentanților sistemului judiciar în vederea identificării și 
modificării acelor acte normative care prin texte neclare, ambigue, conduc la practică 
neunitară, precum și publicarea practicii judecătorești relevante pe paginile de internet 
ale instanțelor de judecată. 
 

14. Consolidarea capacității ICCJ de a-și îndeplini rolul constituțional de unificator al 
practicii judiciare prin asigurarea resurselor materiale și umane, inclusiv a unui sediu 
corespunzător în proiectul Justice District - Cartierul de Justiție, precum și 
degrevarea ICCJ de competențe ce încarcă nejustificat activitatea instanței supreme, 
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cum ar fi cele din materia contenciosului administrativ ce consumă aproximativ 25% din 
resursele instituției și conduc la numeroase amânări în soluționarea cauzelor. 

 

Resurse materiale și investiții 
 

15. Continuarea Programului național de investiții în infrastructura instanțelor din 
capitalele de județ (25 sedii pentru instanțe și 15 sedii pentru parchete), conform 
Memorandumului adoptat de Guvern în 10 decembrie 2014. 
 

16. Realizarea Cartierului pentru Justiție – Justice District din București pentru a 
soluționa problema lipsei spațiilor necesare instanțelor și parchetelor din capitală, în 
cadrul unui proiect de reabilitare urbană derulat în parteneriat cu Primăria Capitalei și 
ministerul Culturii. 

 
17. Un procent de 10% din taxele judiciare va fi alocat direct pentru nevoile de 

administrare a instanțelor de judecată. 
 

Resurse umane 

 

18. Suplimentarea personalului din cadrul instanțelor, precum și echilibrarea, împreună 
cu CSM, a schemelor de judecători, astfel încât să se ajungă la un raport de 1,5 - 2 

grefieri/judecător, în acord cu standardele europene (Efecte: eliminarea situației 
absurde în care procesele sunt soluționate într-un an de zile, iar comunicarea 
soluțiilor poate dura tot un an). 
 

19. Revizuirea statului personalului auxiliar în acord cu cerințele noilor coduri precum 
și standardizarea schemelor de personal în funcție de dimensiunea/volumul de 
activitate al instanței sau parchetului. 

 
 
Drepturi fundamentale 

 
Pornind de la realitatea unui sistem penitenciar învechit care nu își poate realiza rolul de 
custodiere și reintegrare socială în acord cu standardele privind drepturile omului, precum și 
de la faptul că pe rolul CEDO se află aproximativ 1.000 de cauze privind nerespectarea 
condițiilor de detenție, sunt necesare măsuri pe termen scurt și mediu: 
 
20. Continuarea proiectului de investiții în penitenciare și de modernizare și extindere 

acolo unde locațiile permit.  
 

21. Alocarea de fonduri europene conform solicitării transmise de România și Italia, în 

martie 2015, cărora li s-au adaugat alte 10 state membre, pentru finanțarea 
infrastructurii de penitenciare. Efecte: respectarea drepturilor fundamentale, 
reducerea supraaglomerării și evitarea condamnării României la plata unor sume 
importante ca urmare a condamnării de către CEDO. 

 
22. Consolidarea sistemului de probațiune ca formă de diminuare a populației din 

penitenciare. 

 

23. Aplicarea Strategiei de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 
elaborată pentru perioada 2015-2019. Efecte: ținta de reducere a recidivei de la 40% 
la 30% și diminuarea astfel a costurilor cu anchetarea, judecarea, condamnarea și 
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executarea pedepselor. 
 
24. Reînființarea Institutului Român de Criminologie, instituție independentă, pentru ca 

împreună cu Ministerul Justiției, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei 

Române, Parlamentul României, reprezentanții sistemului judiciar și facultățile de 

drept, să contribuie la elaborarea principalelor elemente de politică penală ale 

statului român. Efecte: legislația penală se bucură de stabilitate și să se evite 
conflictul cu textele constituționale referitoare la drepturi fundamentale. 

 
25. Promovarea standardelor europene în materia prezumției de nevinovăție în acord 

cu Directiva 346/2016. 

 

Independență și responsabilizare 

 

26. Admiterea în magistratură în acord cu exigențele europene privind pregătirea 
profesională, buna reputație și vocația, pregătirea de specialitate și deontologică, 
precum și creșterea importanței evaluării calitative a activității. 
 

27. Consolidarea capacității instituționale a Consiliului Superior al Magistraturii, inclusiv 
sporirea capacității de cunoaștere prin cooptarea în consiliu a unui reprezentant al 
avocaților și a unui profesor universitar, reprezentant al facultăților de drept, ambii aleși 
direct,  precum și consolidarea Inspecției Judiciare, instituții chemate să vegheze, în 
același timp, la respectarea independenței sistemului judiciar, dar și la menținerea 
integrității, profesionalismului, imparțialității și responsabilității magistraților, condiții 
esențiale pentru un act de justiție de calitate și eficient. 

 

Justiție pentru mediul de afaceri 
 

28. Extinderea numărului de instanțe specializate în materie comercială de la 3 (Cluj, 
Pitești și Târgu Mureș) la 15, respectiv în București și în reședințele de județ în care 
funcționează curți de apel, instanțe unde își vor desfășura activitatea judecători 
specializați. Efecte: utilizarea unor proceduri simplificate, condiții pentru a asigura 
practica unitară, predictibilă și termene scurte. 

 
29. Înființarea unei instanțe pilot în materie de contencios administrativ și fiscal care să 

funcționeze în capitala țării. 
 

30. Simplificarea accesului la serviciile Registrului Comerțului și preluarea de către 
această instituție a unor proceduri, vizând societățile comerciale, derulate în prezent 
la nivelul instanțelor. 

 

Cooperare externă 
 

31. Luând în calcul progresele României și atingerea benchmarkurilor, reperele inițiale 
ale MCV, Guvernul și CE vor coopera pentru ridicarea MCV în mandatul actualei 

Comisii. Este importantă și transpunerea cu prioritate în legislația națională a 
directivelor europene care privesc sistemul judiciar. 
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Capitolul Cultură. Culte. Minorități 
 

Guvernul înțelege să facă din domeniul culturii o prioritate a acțiunii sale, atât la guvernare, 
prin politici publice specifice, cât și în Parlament, prin legiferare. Într-o societate marcată 
de consecințele crizei economice, în pofida creșterii economice din ultimii trei ani, 
cultura a devenit o miză importantă, un element central al luptei împotriva intoleranței și 
excluderii sociale. Cultura este un instrument al identității naționale, dar și unul al 
includerii sociale. Cultura este o baricadă în fața amenințărilor populismului, xenofobiei și 
fanatismelor de toate genurile. 
 
Societatea românească are nevoie de artă, alături de educație, pentru a-și dezvolta spiritul 
critic cetățenesc, pentru a se bucura de libertatea individuală și colectivă. Democrația 
se construiește cu cetățeni activi, stăpâni pe toate mijloacele unei exprimări libere, 
nemijlocite, capabili să înțeleagă lumea în care trăim și implicați direct în schimbarea ei 
în bine. 
 
Suntem conștienți de mutațiile sociale induse de noua revoluție industrială, bazată 
pe tehnologiile informatice, care extind orizontul cunoașterii și necesită o abordare 
intelectual-intensivă. Pentru asta, cultura, în sens larg, va sta la baza oricărui proces de 
educare, de pregătire și dezvoltare profesională. În același timp, cultura este o sursă de 
bunăstare, nu doar spirituală ci și materială, patrimoniul cultural național reprezentând o 
resursă valoroasă pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și coeziunea 
socială. 
 
Valorificarea patrimoniului cultural imaterial (festivaluri, manifestări culturale naționale și 
internaționale și, mai ales, creația vie) și conservarea patrimoniului construit ar trebui să 
reprezinte principalele urgențe ale politicilor publice culturale, iar toate acestea să fie 
cuprinse într-o Strategie Națională pentru Dezvoltarea Culturii. 
 
Cultura are nevoie de investiții urgente. Înțelegem să ne asumăm misiunea de a da 
României secolului XXI o infrastructură de instituții culturale moderne, care să permită 
mai buna valorificare a potențialului acestui domeniu, inclusiv din punct de vedere 
economic. Mutațiile din plan european și internațional, cu ecouri în plan intern, dovedesc 
că acest domeniu poate deveni un motor de creștere economică și pentru țara noastră, 
dacă va fi gestionat corect și va beneficia de investițiile necesare. Banii investiți în cultură 
sunt bani investiți în viitorul societății românești. Guvernul propune societății o viziune 
care să conducă la o valorificare intensivă și extensivă a patrimoniului cultural material și 
imaterial al României. 
 
Pentru a garanta buna finanțare a Culturii, este necesar ca toate forțele politice și 
reprezentanții principalelor instituții ale țării să cadă de acord asupra unui Pact prin 
care să își asume Cultura ca fiind o prioritate a actului de guvernare, iar bugetul său să 
fie majorat până în anul 2020 la nivelul exigențelor ce se impun unui stat membru al 
Uniunii Europene. Un astfel de pact ar permite inițierea unor proiecte de investiții, atât de 
necesare, în infrastructura culturală și ar asigura acestora continuitate, atribut care i-a 
lipsit Culturii în ultimii 27 de ani. Guvernul își asumă majorarea an de an a bugetului 
pentru investiţii în domeniul cultural, cu peste 50%, astfel încât acesta să ajungă în anul 
2020 la o valoare care să satisfacă de o manieră rezonabilă necesitățile domeniului. 
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MĂSURI 
 
1. Dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii 

 

Guvernul susține crearea unui cadru consultativ între instituția publică (Ministerul Culturii) și 
uniunile de creatori, respectiv organizațiile profesionale ale specialiștilor în cultură, 
Academia Română, marile universități, care să ofere expertiza necesară configurării 
politicilor publice în domeniu. 
 
2. Parteneriat public-privat în domeniul culturii 

 

Crearea unui parteneriat public-privat puternic, care să susțină investițiile în cultură și 
susținerea creației vii reprezintă o prioritate pentru Guvern. 
 
3. Revizuirea actelor normative din domeniul culturii 

 

Guvernul dorește introducerea în legislația specifică a conceptului de „manifestare 
culturală strategică”, cu referire la evenimentele cu caracter cultural, precum Festivalul 
Internațional „George Enescu”, Festivalul Național de Teatru, Festivalul Internațional de 
Teatru Sibiu (FITS), Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), și alte evenimente 
culturale de amploare, cu număr mare de participanți și necesități organizatorice complexe, 
care promovează cultura română.  
 
Guvernul dorește rectificarea cadrului normativ pentru a permite instituțiilor de cultură 
cu finanțare din fonduri publice să folosească aceste fonduri în eforturile de publicitate a 
activității lor (promovarea expozițiilor, simpozioanelor, ș.a.m.d.) și în editarea unor 
publicații specifice, prioritate având cele pe suport digital. 
 
4. Revizuirea activității Administrației Fondului Cultural Național în sprijinirea 

creatorilor independenți și a ONG-urilor culturale 

 

Încurajarea oamenilor de cultură, prin oferirea de facilități pentru accesul la finanțările 
destinate sectorului cultural și creativ, încheierea de parteneriate cu importante instituții 
de cultură din spațiul european pentru sprijinirea mobilității artiștilor și schimburilor de 
experiență, încurajarea și finanțarea debuturilor artistice. Pentru realizarea unora dintre 
aceste obiective va fi întărit rolul pe care îl joacă Administrația Fondului Cultural Național 
în sprijinirea creatorilor independenți și a ONG-urilor culturale. 
 
5. Îmbunătățirea și modernizarea sistemului de achiziții de creații culturale 

 

Guvernul susține îmbunătăţirea şi modernizarea – prin crearea unui sistem de priorități 
culturale, în funcție de obiectivele programului de guvernare și de interesul național 
- sistemului de achiziții de creații culturale. Este necesară dezvoltarea unui sistem 
transparent şi competitiv de achiziţii care să înlesnească intrarea în patrimoniul național 
al  creațiilor contemporane de valoare.  
 
6. Lansarea primului program de susținere a investițiilor în infrastructura culturală 

 

În prezent, finanțarea  instituțiilor culturale este insuficientă şi haotică. Instituțiile de 
cultură, așezămintele culturale, teatrele, muzeele, filarmonicile și bibliotecile trebuie să 
beneficieze de o stabilitate şi predictibilitate a bugetului. Un accent deosebit trebuie 
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pus pe prezența instituțiilor culturale în mediul rural și revitalizarea celor din urbanul mic 
și din zonele mono-industriale, cele mai afectate de procesul de deculturalizare. 

 
Lansarea unui program de analiză a investițiilor strict necesare în infrastructura culturală, 
primul după 1989, dacă nu chiar după 1948, program care este absolut urgent, întrucât 
starea infrastructurii culturii române – muzee, teatre, biblioteci, săli de spectacole, galerii, 
sedii ale uniunilor de creație – este absolut deplorabilă. 
 
De asemenea, este importantă adoptarea legii meşteşugarilor care vizează cu prioritate 
prezervarea şi promovarea meseriilor tradiţionale din România.  
 
7. Investim în cetățile dacice! 

 

Guvernul va demara un proiect complex privind Cetățile dacice din Munții Orăștiei, sit 
aflat pe Lista Patrimoniului Mondial din anul 1999, de o valoare excepțională din punct 
de vedere istoric și cultural pentru România. Este absolut necesară reglementarea 
statutului lor la nivel legislativ, oprirea degradării prin implementarea unor măsuri 
concrete de protecție, conservare și restaurare, precum și eliminarea totală a furturilor 
de piese dacice, prin asigurarea unor perimetre de pază. 
 
8.Continuarea și finalizarea celor două mari proiecte care presupun construirea unei săli 
moderne de concerte și a unui centru cultural multifuncțional (parte a proiectului 

„Cartierul Justiției”) în municipiul București. 
 

9. Protejarea, conservarea și depozitarea patrimoniului muzeelor naționale 

 

Guvernul va asigura condițiile necesare pentru protejarea, conservarea și depozitarea 
patrimoniului muzeelor naționale și va susține dezvoltarea unui program național, în 
parteneriat cu Ministerul Educației, pentru pregătirea specialiștilor în domeniul restaurării 
patrimoniului cultural. 

10. Sprijinirea colectivităților locale privind creşterea capacităţii instituţionale, 
bugetare şi tehnice de încurajare, gestiune, protecţie şi promovare a culturii locale şi a 

patrimoniului cultural local si național. 
 

Aceasta se referă atât la forme de acces la fonduri publice, cât și la programele europene 
dedicate patrimoniului cultural sau dezvoltării regionale şi turismului. 

11. Digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului și atragerea 

unui nou public, precum și sprijinirea industriilor creative pentru folosirea avantajelor 

oferite de piața unică digitală. 
 
12. Susţinerea industriei cinematografice româneşti pentru a-şi întări 
competitivitatea pe plan internaţional și revigorarea rețelei cinematografice naționale 

reprezintă un obiectiv asumat de Guvern. 
 

13. Susţinerea financiară a acţiunii europene „Timişoara, Capitală Europeană a Culturii 

2021”. 
 

14. Guvernul susține publicarea edițiilor naționale a marilor clasici 
 

Examenele de bacalaureat din ultimii ani au scos la iveală lacune în ceea ce privește 
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cunoștințele absolvenților de clasa a XII-a cu privire la literatura română. Una din cauze 
ar putea fi lipsa unor ediții critice și a infrastructurii de difuzare a literaturii române. 
Sub supravegherea Ministerului Culturii, în parteneriat cu Ministerul Educației, editurile 
reprezentative și Uniunea Scriitorilor, vor fi publicate ediții naționale de răspândire a 
marilor clasici, dublate de campanii în favoarea lecturii, și vor fi căutate soluțiile tehnice 
necesare pentru rezolvarea problemei difuzării literaturii române pe întreg teritoriul 
național. 
 
15. Pregătirea participării României ca invitat de onoare a Târgului Internațional de 

Carte de la Leipzig din anul 2018. 
 

Alocarea fondurilor necesare pentru ca în anul centenarului Marii Uniri, literatura română 
să fie promovată la nivelul valorii pe care o aduce spațiului european. 
 
16. Încurajarea investițiilor private în patrimoniul cultural imobil prin oferirea  de facilități 
fiscale, pe o perioadă determinată, pentru lucrările de restaurare și amenajare a acelor 
imobile ce vor fi incluse în circuitul turistic. 
 
17. Dezvoltarea educației artistice şi culturale la nivelul învăţământului 
preuniversitar, precum şi a cercetării ştiinţifice în domeniul patrimoniului la nivelul 
învăţământului universitar. 
 
18. Sprijinirea autorităților locale prin oferirea de suport tehnic, legislativ și financiar în 
procesul de reconversie a spațiilor industriale dezafectate în hub-uri culturale și de 
protejare și valorificare a patrimoniului industrial. 
 
19. Înființarea unui punct național de contact, la Ministerul Culturii, pentru actorii 
implicați în dezvoltarea de proiecte și parteneriate culturale interne și internaționale. 
 
20. Continuarea programului „Limes” 

 
Asigurarea condițiilor necesare continuării și dezvoltării Programului Național "Limes", 
dedicat inventarierii și cercetării arheologice a frontierei Imperiului Roman de pe teritoriul 
României. 
 
21. Pregătirea participării României în anul 2019 la Festivalul Internaţional de Artă 

Europalia, cea mai mare manifestare culturală din Belgia, ca invitat de onoare. 
 

22. Un punct central în activitatea Ministerului Culturii îl va constitui pregătirea 

Centenarului Marii Uniri. În acest sens, Guvernul va susţine:  
 
a) Restaurarea caselor memoriale ale artizanilor Marii Uniri, înființarea unor noi asemenea 
lăcașuri acolo unde este cazul și amplasarea de plăci comemorative pe case și clădiri în 
care s-au luat decizii legate de actul de la Alba Iulia; 
 
b) Inaugurarea de monumente dedicate acestor personalități, începând cu o mare statuie 
ecvestră a Regelui Ferdinand; 
 
c) Lansarea unei serii de monografii și cercetări istorice novatoare, care să restabilească 
adevărurile deformate în perioada comunistă. 
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Acest proiect, în mare măsură memorial și științific, trebuie corelat, însă,  cu  un  al doilea 

proiect, de această dată dedicat direct societății și culturii române vii: o „autostradă” 
culturală, care să lege, prin manifestări înrudite, capitalele Marii Uniri (București, Alba-
Iulia, Chișinău, Cernăuți). De această autostradă vor fi legate și alte localități românești 
(Timișoara, Lugoj, Blaj, Arad, Sibiu, Iași, Craiova, Constanța), al căror rol istoric în 
pregătirea și desfășurarea actului de la 1 Decembrie 1918 este cunoscut.  
 
„Autostrada” ar trebui să genereze activități nemijlocite de cultură vie: vernisarea de 
expoziții istorice și artistice, simpozioane științifice, festivaluri, concerte de muzică clasică și 
populară, ateliere de creație artistică pentru tineri. 
 
Un accent deosebit va fi acordat revistelor care au contribuit, într-un fel sau altul, la 

pregătirea acestui act istoric. Se știe că o serie întreagă de publicații culturale, de la 
„Dacia literară” la „Sămănătorul” și de la „Tribuna” la „Unirea” au susținut, literar și 
politic, timp de mai multe decenii, idealul unității naționale. Unele dintre ele sunt în 
viață și astăzi, altele merită să fie evocate. Un proiect cultural, de cercetare și punere în 
valoare, prin ediții anastatice și critice, colocvii și simpozioane locale și naționale, a 
publicațiilor culturale care au pregătit Marea Unire, poate releva aspecte noi ale acestui 
eveniment istoric și poate releva potențialul cultural excepțional al presei literare 
românești. 
 
La 100 de ani de la actul de la 1 Decembrie 1918, este necesară transformarea  Muzeului 

Unirii din Alba-Iulia într-un Centru Național de Cercetare a Marii Uniri, cu două 
componente: a) muzeală, și b) de cercetare științifică pluri-disciplinară a acestui 
eveniment istoric.  
 
Această transformare este necesară deoarece, la 100 de ani de la Marea Unire, este 
nevoie ca acest act să nu mai fie înțeles exclusiv în componenta sa istorică. Marea Unire 
a avut consecințe în politica europeană, în legislația internațională a drepturilor 
minorităților, în economia și finanțele regiunii, și a reconfigurat decisiv întregul spațiu al 
Europei Centrale și de Est. O cercetare pluri- și inter-disciplinară a consecințelor Marii 
Uniri ar fi extrem de utilă României de azi, ajutându-ne să înțelegem mai bine 
contextul intern și internațional în care ne aflăm. 
 
La fel de necesară este continuarea investițiilor la Muzeul Național de Istorie a României, 
în același timp și la Opera Română din Cluj, care în anul 2019 va împlini un secol de 
existență. Este important ca aceste instituții de cultură simbol ale României să nu fie 
neglijate în anul Centenarului Marii Uniri. 
 
Dimensiunile acestui proiect cultural de celebrare a 100 de ani de la Marea Unire impun o 
colaborare mai amplă din partea tuturor instituțiilor publice și private a căror activitate are 
tangențe cu aceste demersuri. Începând cu Guvernul și Parlamentul și continuând cu Casa 
Regală și Academia Română, marile universități, administrația locală și asociațiile 
culturale private. Coerența și consistența comunicării publice sunt esențiale. 
 
Aniversarea Marii Uniri trebuie să iasă din cercul strâmt al instituțiilor politice și să coboare 

în societatea românească. Numai astfel vom putea să o transformăm într-un instrument 
activ de conștientizare civică, de implicare a unei societăți care, deocamdată, rămâne 
relativ inertă la marile provocări care-i stau în față. Avem șansa ca, odată cu acest proiect 
dedicat Marii Uniri, să conturăm și un prim proiect real post-aderare, care să sintetizeze 

obiectivele și aspirațiile României europene și să contribuie, astfel, la democratizarea 
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culturii ca element definitoriu al cetățeniei active, prin măsuri accesibile publicului larg. 
 

Pentru a asigura eficiență și continuitate pregătirilor pentru aniversarea din 2018, un rol 
special va reveni unui comitet de organizare apolitic, pus sub autoritatea unor personalități 
culturale, care să gestioneze independent planificarea și desfășurarea tuturor proiectelor. 
 
CULTE 

 

România este ţara europeană cu cel mai ridicat grad de apartenenţă religioasă, având în 
vedere că peste 99% dintre locuitorii ţării s-au declarat ca făcând parte din unul dintre cele 
18 culte religioase. În acest context, Guvernul propune: 
 
● Alocarea anuală a cel puțin 0.1% din PIB pentru toate cultele din România, proporțional 
cu reprezentarea acestora în cadrul societății românești.  
 
● Prevenirea radicalizării religioase şi a extremismului religios. 
 
● Valorizarea potenţialului comunitar al organizaţiilor religioase şi mai ales a capitalului 
social de care acestea dispun. 
 
● Încurajarea dezvoltării de parteneriate sociale între autorităţile publice şi organizaţiile 
religioase cu scopul înfăptuirii binelui comun. 
 
● Încurajarea şi sprijinirea organizațiilor religioase ca părţi fundamentale ale societăţii 
civile în orice democrație. Valorizarea implicării organizaţiilor religioase în proiecte sociale, 
culturale, educaționale şi filantropice. 
 
● Acordarea unei contribuții anuale predictibile de la bugetul de stat pentru sprijinirea 
activității cultelor religioase din România care să acopere contribuţia statului la salarizarea 
personalului de cult, cât şi nevoi stringente ale cultelor religioase în ceea ce privește 
construirea şi repararea de lăcaşuri de cult. Considerăm ca fiind o prioritate sprijinirea 
comunităților religioase românești din afara granițelor țării. 
 
● Combaterea discriminării pe motive religioase atât a persoanelor, cât şi a grupurilor 
şi minorităților religioase. 
 
● Asigurarea unui climat de pace confesională, libertate religioasă şi non-discriminare 
pentru toate grupurile religioase. 
 
● Încurajarea şi sprijinirea şcolilor confesionale, a implicării cultelor religioase în 
administrarea şi restaurarea patrimoniului naţional religios. 
 
MINORITĂȚI 
 
Guvernul României se va implica pentru asigurarea dreptului de a-şi păstra şi dezvolta 
liber exprimarea identităţii etnice pentru toţi cetăţenii aparţinând minorităţilor 
naţionale, astfel încât să se poată manifesta pe deplin în viaţa publică, în administraţie şi 
justiţie, în sfera culturii, limbii, religiei, educaţiei, vieţii publice, în conformitate cu 
Constituţia României, cu angajamentele României în procesul de integrare în Uniunea 
Europeană, precum şi cu documentele europene şi internaţionale în materie. Vor fi 
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stimulate efortul comun şi dialogul cu minorităţile naţionale în vederea îmbunătăţirii 
actului decizional şi afirmării identităţii etnice. 
 
Principiul de bază în relaţiile interetnice trebuie să fie egalitatea deplină de drepturi şi 
şanse de afirmare a identităţii. Politica faţă de minorităţi vizează păstrarea, afirmarea şi 
dezvoltarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice prin politici publice 
afirmative; combaterea discriminării şi promovarea toleranţei; promovarea valorilor 
diversităţii culturale; încurajarea dialogului interetnic; eliminarea oricărei forme de 
extremism, şovinism, antisemitism; îmbunătăţirea situaţiei romilor şi continuarea 
politicilor de reducere a decalajelor dintre populaţia romă şi societate în ansamblu. Vom 
susține adoptarea Legii-cadru privind statutul minorităţilor naţionale din România şi 
înfiinţarea instituţiilor care fac obiectul acestei legi. 
 
În ceea ce priveşte învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, Guvernul va adopta, 
în urma consultării cu reprezentanţii minorităţilor naţionale din Parlamentul României, 
legislaţia subsecventă Legii educaţiei naţionale. 
 

Guvernul va susţine minorităţile naţionale în scopul menţinerii identităţii lingvistice, 
tradiţiilor şi culturii minorităţilor naţionale. În acest sens, Guvernul va sprijini instituţiile 
culturale ale minorităţilor naţionale, întreţinerea patrimoniului cultural mobil şi imobil al 
acestora şi va accelera procesul de restituire al imobilelor cultelor şi comunităţilor 
minorităţilor naţionale. 
 
Direcţii de acţiune 

 

    ● Se vor lua măsuri guvernamentale, inclusiv acte normative pentru punerea în 
aplicare a prevederilor legii privind ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau 
minoritare; 
    ● Guvernul va sprijini în continuare adoptarea proiectului de lege privind statutul 
minorităţilor naţionale din România; 
    ● În ceea ce priveşte aspectele instituţionale, Guvernul va sprijini, inclusiv financiar, 
Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN); 
    ● Asigurarea condiţiilor pentru conservarea şi dezvoltarea patrimoniului confesional. 
 
Continuarea şi consolidarea protecţiei sectoriale a drepturilor minorităţilor naţionale, în 
acord cu cerinţele integrării României în Uniunea Europeană se va înfăptui, prin: 
    ● Aplicarea legii educaţiei privind învăţământul în limbile minorităţilor naţionale; 
    ● Consolidarea cadrului instituţional necesar reprezentării proporţionale şi consultării 
politice a minorităţilor la nivel legislativ şi executiv, atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
local; 
    ● Se va ţine cont de tradiţiile, limba, cultura diferitelor zone ale ţării la o eventuală 
reorganizare administrativă; 
    ● Finanţarea unor programe de dezvoltare culturală şi interculturală specifice, atât la 
nivel comunitar, cât şi la nivel naţional; 
    ● Asigurarea unor programe în limba maternă la radio şi televiziune pentru toate 
minorităţile naţionale, astfel încât să se asigure satisfacerea nevoilor culturale şi de 
comunicare în limba maternă la nivel naţional.  
    ● Asigurarea condiţiilor pentru conservarea şi dezvoltarea patrimoniului confesional, 
în contextul respectului pentru principiile libertăţii de conştiinţă şi pluralismului religios; 
    ● Reglementarea statutului folosirii simbolurilor comunităților locale. 
 
Orientarea resurselor financiare spre proiecte viabile va urmări: 
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    ● Promovarea valorilor ce decurg din diversitatea etnică şi culturală la nivel naţional 
şi local prin finanţarea unor activităţi pe bază de proiecte; 
    ● Dezvoltarea, cu respectarea condițiilor de finanțare, a diverselor domenii ale 
infrastructurii comunităților locale aparținând minorităților naționale; 
    ● Promovarea diversităţii culturale în scopul eliminării prejudecăţilor şi recunoaşterii 
valorilor comune; 
    ● Sprijinirea şi încurajarea programelor regionale, a accesului la fonduri de dezvoltare 
comunitare, în vederea realizării unei dezvoltări durabile în zone tradiţionale; 
    ● Problematica legată de comunitatea romilor reprezintă un domeniu aparte, care 
necesită atât eforturi pe plan intern, cât şi corelarea cu eforturile europene de 
eliminare a decalajelor în societate. 
 
Vom urmări aplicarea mult mai eficientă a strategiei naţionale şi reorientarea acestei 
strategii spre programe specifice, menite să asigure îmbunătăţirea substanţială a 
situaţiei romilor, cu un accent deosebit pe comunităţile de romi aflate într-o situaţie de 
sărăcie extremă, prin: 
    ● Consolidarea structurilor de implementare a strategiei naţionale pentru romi la 
nivel local; 
    ● Realizarea unui parteneriat viabil între structurile administraţiei publice şi 
comunităţile de romi; 
    ● Rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi 
locuinţelor deţinute de romi şi implementarea unor programe de reabilitare a locuinţelor 
din zonele locuite de romi prin asigurarea energiei electrice, a apei potabile, a 
canalizării, a gazului metan, a salubrităţii; 

    ● Eficientizarea măsurilor ce vizează aspecte sectoriale (accesul pe piaţa muncii, 
promovarea de activităţi generatoare de venit, accesul la servicii medicale, reducerea 
abandonului şcolar, promovarea valorilor artistice, crearea unor programe de educaţie 
civică, prevenirea infracţionalităţii). 
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