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 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra asupra proiectului de Lege 
pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind 
reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice 
transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru cultură, arte, 
miljloace de informare în masă în fond, cu adresa nr. PLx.528/2020 din 10 august 
2020.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

 
PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE,  

Iulian BULAI Bogdan - Iulian HUŢUCĂ  
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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Ordonanța 
Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate 

în patrimoniul instituțiilor publice 
 

         În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci şi Comisia pentru cultură, arte, miljloace de informare în masă  au fost sesizate, 
prin adresa nr. PLx.528 din 10 august 2020, spre dezbatere în fond, cu proiectul de 
Lege pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 
privind reevaluarea și amortizarea act ivelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor 
publice. 
 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările şi completările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de 
primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în şedinţa din data de 
02.09.2020.   
 La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ şi Consiliului Economic şi Social. 
 Proiectul de Lege supus dezbaterii online, are ca obiect de reglementare: 
modificarea alin.(3) al art.2 din Ordonanța Guvernului nr.81/ 2003. Astfel, se 
preconizează că bunurile din patrimoniul cultural național, cu excepția acelora care 
nu pot fi reevaluate potrivit standardelor internaționa le de evaluare, vor fi reevaluate 
de către experții autorizați de Ministerul Culturii pentru domeniul de autorizare 
corespunzător sau de către evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în 
vigoare. 
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 Potrivit prevederilor art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat cu modificările şi completările ulterioare, examinarea proiectului de Lege a 
avut loc în şedinţe separate. 
 Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege 
menționat mai sus, în ședință cu prezenţă fizică şi online din data de 04 martie 2021.    
 La lucrările Comisiei, și-au înregistrat prezența deputații membrii ai acesteia, 
conform Listei de prezență.  
 La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitaţi, doamna 
Irina Sanda Marin Cajal, secretar de stat în Ministerul Culturii. 
 Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-au 
desfăşurat lucrările în şedinţa din 16 februarie 2021. Din numărul total de 12 membri 
ai Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au participat la şedinţă 
10 deputaţi.  
 În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două comisii au hotărât, cu  majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaților un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea art. 2 
alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu amendamentele admise, 
prezentate în Anexă.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

       PREŞEDINTE, 

Iulian BULAI Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 
 
 
 
       SECRETAR, 

 
Iulius – Marian FIRCZAK 
 
 

  
 

 

  
Şef serviciu,  

Giorgiana Ene      

                                                               

Expert parlamentar,  

Laura Elena Gheorghe  

 



 Anexă 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma examinării, Comisiile propun adoptarea proiectului de Lege cu următoarele amendamente:  
 

Nr. 
crt. 

Forma adoptată de Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentului 

1. Titlul legii: 

LEGE pentru modificarea art. 2 
alin. (3) din Ordonanța 
Guvernului nr. 81/2003  
privind reevaluarea și 
amortizarea activelor fixe aflate 
în patrimoniul instituțiilor 
publice 

 

Nemodificat 

 

2. Art. I. – La articolul 2 din 
Ordonanța Guvernului nr. 
81/2003 privind reevaluarea și 
amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituțiilor publice, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.624 din 31 
august 2003, aprobată prin Legea 
nr. 493/2003, cu modificările 
ulterioare

Art. I. – La articolul 2 din 
Ordonanța Guvernului nr. 
81/2003 privind reevaluarea și 
amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituțiilor publice, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.624 din 31 
august 2003, aprobată prin Legea 
nr. 493/2003, cu modificările și 
completările ulterioare, alineatul 
(3) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 și completările 
ulterioare, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul 

Amendament de tehnică legislativă. 



Nr. 
crt. 

Forma adoptată de Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentului 

cuprins: (Amendament propus de Comisie) 

3. „(3) Bunurile din patrimoniul 
cultural national, cu excepția 
acelora care nu pot fi reevaluate 
potrivit standardelor 
internaționale de evaluare, vor fi 
reevaluate de către experți 
autorizați de Ministerul Culturii 
pentru domeniul de autorizare 
corespunzător sau de către 
evaluatori autorizați conform 
reglementărilor legale în vigoare.” 

Nemodificat  

4. ART. II. - În termen de 45 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Ministerul Culturii 
va actualiza Normele de aplicare 
pentru

ART. II. - În termen de 45 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Ministerul Culturii 
va actualiza Normele de aplicare 
privind reevaluarea bunurilor 
culturale mobile deținute de 
instituții publice de drept public. 

 reevaluarea bunurilor 
culturale mobile deținute de 
instituții de drept public. 

(Amendament propus de Comisie) 

Amendament de tehnică legislativă. 

 


