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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

R A P O R T   

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  

Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice   

 

  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 

422/2001 privind protejarea monumentelor istorice a fost transmisă 

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa 

nr.  P. l. - x  234 din 29 mai 2012, şi înregistrată la Comisie cu nr. 30/280 

din 31 mai 2012. 

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

sesizată în fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind 

transmisă Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care au transmis avize 

negative în data de 14 iunie 2012, şi respectiv,  în data de 18 iunie 

2012. Comisia a examinat avizul favorabil emis de Consiliul Legislativ 

cu nr. 1417/29.12.2011, precum şi Punctul de vedere al Guvernului nr. 

268 din 08 martie 2013, care nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative. 

 Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată, 

propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  

 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 21 

mai 2012, în calitate de primă Cameră sesizată. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  completarea 

art.11 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 
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cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat alin. (3), în 

sensul introducerii unei prevederi care să interzică „organizarea oricăror 

manifestări de natură a aduce atingere integrităţii fizice şi morale a 

monumentelor istorice. 

 Iniţiativa legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din data de 

9 aprilie 2013.  

În conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisiei a participat, din partea 

Ministerului Culturii, domnul Radu Boroianu,  secretar de stat.  

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 

21 membri ai Comisiei. 

 Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor 

prezenţi în sală în momentul votului. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu 

art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi art. 92 alin. 

(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare. 

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă propune respingerea Propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice.   

Motivaţia respingerii se întemeiază pe următoarele considerente: 

Propunerea legislativă nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 

cărora „textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, 

fără dificultăţi sintactice, cu pasaje obscure sau echivoce”. La momentul 

introducerii unei noi reglementări aceasta trebuie corelată cu conţinutul 

altor prevederi aflate în corpul legii evitându-se dubla reglementare. 
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Astfel articolul 11 din lege reglementează modalităţile de intervenţie 

asupra monumentelor istorice şi în zonele de protecţie ale acestora. Prin 

urmare, în lipsa unei delimitări sau a unei definiri clare a situaţiei 

identificate de iniţiator ca fiind: „manifestări de natură a aduce atingere 

integrităţii fizice sau morale a monumentelor istoric”, intenţia 

reglementării prin conţinutul propunerii legislative se circumscrie 

prevederilor alin. (1) şi alin. (2) ale art. 11, iar introducerea unui nou 

alineat, alin. (3) ar fi redundant, situaţia fiind deja reglementată în 

articolul supus modificării. 

 

     

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

Consilieri parlamentari, 

Cristina Dan 

Dan Kalber 
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