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Partidul Naţional Liberal şi-a asumat, În cadrul Uniunii Social Liberale, o guvernare bazată pe

promovarea valorilor culturale româneşti, pe Întărirea statului de drept şi pe coerenţă legislativă,

care să elimine posibilitatea abuzurilor.

Daniel Barbu, Ministrul culturii, urmăreşte În permanenţă concretizarea a două obiective esenţiale:

protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural. Astfel, activitatea sa din ultima perioadă s-a axat

pe trei componente:

Redefinirea statutului de manager al instituţiei de cultură,

Reorganizarea sau crearea unor instituţii culturale,

Susţinerea turismului cultural.

În şedinţa Guvernului din 26 iunie, Ministerul Culturii a promovat Ordonanţa de Urgenţă nr.

68/2013, care modifică şi completează OUG189/2008, În sensul definirii mai clare a naturii

juridice şi competenţelor managerului instituţiilor de cultură. În urma modificărilor aduse,

managerul este "persoana fizică care a câştigat concursul de management şi a Încheiat un contract

de management cu autoritatea". În continuare, se specifică: "managerul nu este funcţionar public,

nu este angajat cu contract individual de muncă şi nu are statut de funcţie de autoritate publică".

De asemenea, de acum Înainte, se limitează numărul de contracte de drepturi de autor pe care le

poare avea un manager al unei instituţii cultura le. Astfel, pot fi evitate interpretările juridice care

au condus, În trecut, Agenţia Naţională de Integritate, la constatarea unor conflicte de interese În
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privinţa unor manageri.

Tot În sensul unei coerente funcţionări a domeniului, În şedinţa de Guvern din 26 iunie a fost

promovată Ordonanta de Urgenţă nr. 72/2013, prin care anumite instituţii din subordinea

Ministerului Culturii se reorganizează.

Prin actul normativ, sunt create:

Institutul Naţional al Filmului, prin consolidarea şi lărgirea misiunii Arhivei Nationale de Filme

Institutul de Cercetare şi Formare În Cultură

Administraţia Fondului Monumentelor şi Siturilor istorice, o instituţie cu totul nouă, concepută

după modelul National Heritage din Regatul Unit, ce va prelua În administrare monumentele

istorice şi siturile arheologice aflate În domeniul public al statului şi În administrarea

Ministerului Culturii.

Partidul Naţional Liberal, partid cu o tradiţie istorică Îndelungată, cel mai vechi din România,

alături de care s-au aflat, de-a lungul existenţei sale, numeroşi creatori de cultură, acţionează În

sensul conservării monumentelor istorice şi promovării valorilor culturale româneşti.

Patrimoniul cultural naţional este de o diversitate unică În Europa, iar conservarea şi promovarea

sa trebuie să fie, În optica liberală, o prioritate a societăţii româneşti.

O componentă importantă este reprezentată de susţinerea turismului cultural, cu atât mai mult cu

cât cultura românească nu are doar o identitate naţională, ci şi una europeană, fiind parte

integrantă a civilizaţiei europene.

Ministerul Culturii, În baza unei colaborări cu Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Lucia Varga, este În curs de preluare a domeniului public a castelului baroc de la Sâmbăta de Jos,
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aflat În proprietatea privată a Romsilva şi Într-o stare avansată de degradare.

De asemenea, În şedinţa de guvern de astăzi, s-a aflat pe ordinea de zi un memorandum al

Ministerului Culturii privind trecerea În domeniul public al statului a Muzeului Aurului din Brad şi a

Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii Dimitrie Leonida. În acest mod, cele două instituţii sunt protejate de

riscurile privatizării companiilor de stat din care fac parte cu titlu de bunuri.
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