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asupra 

propunerii legislative privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcţiilor 
reprezentative pentru România 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere 
şi avizare, cu propunerea legislativă  privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcţiilor 
reprezentative pentru România, trimisă cu adresa nr. Pl-x 102 din 2 martie 2015, înregistrată cu nr.4c-11/241 
din 3 martie 2015. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din data de 25 februarie 2015, în calitate de primă 
Cameră sesizată. 

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 
şi completările ulterioare. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect reglementarea cadrului legal privind conservarea şi protejarea 
construcţiilor semnificative pentru evoluţia şi definirea specificului socio-cultural al comunităţii, precum şi 
pentru domeniul care ar putea constitui patrimoniul recent al României în ceea ce priveşte arhitectura şi arta 
construcţiilor, ca parte a patrimoniului cultural naţional. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 
data de 10 martie 2015. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, punctul de 
vedere al Guvernului României, transmis prin adresa cu nr.2092 din 22 octombrie 2014, conform căruia 
Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative în forma prezentată şi avizul favorabil cu observaţii 
şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr.634 din 28 mai 2014. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea negativă a propunerii legislative întrucât prin adoptarea acesteia s-ar introduce un paralelism cu 
legislaţia specifică deja existentă, modalităţile de protecţie a construcţiilor reprezentative pentru România, care 
constituie patrimoniul arhitectural, ca parte a patrimoniului cultural naţional, fiind deja prevăzute în Legea 
nr.422/2001privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Detalierea nivelului de protecţie aferent unor construcţii poate fi pusă în aplicare prin modificarea 
corespunzătoare a Legii nr.422/2001. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
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