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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE, MIJLOACE DE 
INFORMARE ÎN MASĂ 

 
 
Nr.4c-12/223  
Bucureşti, 05.12.2022 
 

 
 

 

 
 

 
  Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 
   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Propunerii legislative privind 

înființarea Muzeului Regional ”Memorialul Golgota Bucovinei”, transmisă 

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

examinare pe fond, în procedură obișnuită, cu adresa nr. Pl x. 471 din 12 

septembrie 2022. 

 
              
 
                  PREȘEDINTE,                                           
                   Iulian BULAI                             
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
  

           

RAPORT   

asupra  
Propunerii legislative privind înființarea Muzeului Regional ”Memorialul 

Golgota Bucovinei” 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată spre dezbatere în fond, în 
procedură obișnuită, cu Propunerea legislativă privind înființarea Muzeului 
Regional ”Memorialul Golgota Bucovinei”, transmisă cu adresa nr. Pl x. 
471 din 12 septembrie 2022 şi înregistrată la Comisie cu nr. 4c-
12/223/12.09.2022. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins inițiativa 

legislativă în ședința din data de 6 septembrie 2022.  
 
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi 

ale art. 92, alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
   

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
 avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului 

Legislativ - nr. 609/30.05.2022;  
 punctul de vedere negativ al Guvernului;  
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 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale; 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități. 
 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea 
Muzeului „Memorialul Golgota Bucovineiˮ, instituţie publică de importanţă 
regională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului 
Culturii şi în coordonarea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. 
 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 
examinat inițiativa legislativă în ședința din data de 15 noiembrie 2022. La 
lucrările Comisiei au fost prezenți deputaţi conform listei de prezență. 

 
În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, la dezbaterile din cadrul 
ședinței Comisiei a participat, în  calitate de invitat, domnul Demeter 
Andras, Secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, care a menționat 
faptul că Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

 
În conformitate cu prevederile art.57 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, la dezbaterile din cadrul 
ședinței Comisiei a participat, în calitate de inițiator, domnul deputat 
Pușcașu Lucian – Florin.  

 
          În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui 
raport de respingere a Propunerii legislative privind înființarea Muzeului 
Regional ”Memorialul Golgota Bucovinei”. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 
 
Motivația respingerii se întemeiază pe următoarele considerente: 
 
- potrivit legii speciale, înființarea muzeelor și a colecțiilor 

publice, indiferent de forma de constituire, proprietate și administrare a 
patrimoniului, necesită parcurgerera unor etape procedurale și îndeplinirea 
unor condiții (pentru înființarea muzeelor și a colecțiilor publice este necesar 
avizul prealabil al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, care este 
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emis numai după constatarea îndeplinirii condițiilor specifice referitoare la 
patrimoniu, sediu, condiții de conservare etc.); 

- inițiativa legislativă are ca obiect acordarea titulaturii de muzeu 
de importanță regională  acestei instituții nou create, în condițiile în care, 
potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Legea 311/2003, această operațiune 
se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de ministerul Culturii, cu 
avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor; 

- amintim faptul că în arealul geografic al Bucovinei este 
organizat și funcționează Muzeul Național al Bucovinei, aflat în subordinea 
Consiliului Județean Suceava.  

 
  

                PREȘEDINTE,   
                                                                       
                 Iulian BULAI  

                    
 
 

 


