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R A P O R T  

asupra Proiectului de Lege  pentru modificarea  şi completarea Legii nr. 

182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 

 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/ 2000 

privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil a fost transmis 

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr. PL– 

x  317 din  data 1 septembrie 2016 şi înregistrat la Comisie cu nr.4c-10/192 din 

data de 05 septembrie 2016. 

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

sesizată în fond cu acest proiect de lege, spre avizare fiind transmis Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi. Până la redactarea prezentului raport  s-a primit avizul 

favorabil transmis de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

În redactarea raportului Comisia a ţinut seamă de avizul favorabil, 

transmis de Consiliul Superior al Magistraturi, prin Hotărârea nr.401 emisă la 

data de 14 aprilie 2016, în baza prevederilor art.38 alin.(3) din Legea 317/ 2004 

privind Consiliul Superior al Magistraturii. În raport de obiectul şi conţinutul 

reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  

În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a adoptat proiectul de lege  

în şedinţa din data de 28 iunie 2016.  

Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din data de 17 



ianuarie 2017. În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, din partea Guvernului, au participat la lucrările 

Comisiei, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Culturii şi Identităţii Naţionale şi domnul Adrian Rista, consilier al ministrului. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 10 deputaţi, din totalul de 15 

membri ai Comisiei.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea  Legii nr. 183/2000,  în contextul îndeplinirii  obligaţiilor ce revin 

României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Modificările 

propuse vizează transpunerea Directivei 2014/60/UE a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind restituirea bunurilor culturale care au 

părăsit ilegal teritoriul unui stat membru şi de modificarea Regulamentului 

(UE) nr. 1024/2012 (Reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii 

Europene (JOCE) nr.L147/24 din 12.06.2015. Această directivă extinde 

domeniul de aplicare la orice bun cultural clasat, sau definit de un stat membru, 

în conformitate  cu legislaţia sau procedurile administrative naţionale, drept bun 

de patrimoniu naţional cu valoare artistică, istorică sau arheologică. Astfel, 

directiva reglementează regimul bunurilor de interes istoric, paleontologic, 

numismatic sau ştiinţific, indiferent dacă acestea fac sau nu parte din colecţii 

publice sau de altă natură, sau constituie elemente individuale, şi indiferent 

dacă provin din excavaţii legale sau clandestine, cu condiţia ca acestea să fie 

clasate sau definite drept bunuri de patrimoniu naţional.    

Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi în 

sală în momentul votării (9 voturi pentru, 1 abţinere, nici un vot împotrivă.). 

Membrii Comisei au avut în vedere faptul că, în luna decembrie 2016 s-a primit 

la Parlament o adresă de atenţionare din partea Ministerului Afacerilor Externe, 

prin care se solicita urgentarea adoptării proiectului de lege privind 

implementarea prevederilor Directivei 2014/60/UE a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 15 mai 2014 în legislaţia naţională, România riscând, în 

situaţia unei întârzieri, declanşarea procedurii de infrigement,  fapt subliniat şi 



domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale. 

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

art. 2 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 Proiectului de 

lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/ 2000 privind protejarea 

patrimoniului cultural naţional mobil, în forma Senatului. 

  

 

 

             PREŞEDINTE,                   SECRETAR, 
    

     Gigel – Sorinel ŞTIRBU                              Beatrice TUDOR 
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