
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
            Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
 

 

 

 

R A P O R T  

asupra proiectului de Lege privind instituirea regimului  

  juridic al patrimoniului tehnic şi industrial   

 Proiectul de Lege privind instituirea regimului juridic al patrimoniului tehnic şi industrial a fost 

transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr. P.L - x  671  din 8 

octombrie 2007. 

 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond cu acest 

proiect de lege, spre avizare fiind transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care a avizat 

favorabil textul proiectului de lege şi Comisiei pentru industrii şi servicii, care a transmis un aviz 

favorabil cu un amendament. În redactarea raportului, Comisia a ţinut cont de avizul favorabil nr. 459 

din 10.04.2007 emis de Consiliul Legislativ precum şi de Punctul de vedere al Guvernului nr. 1002 din 

04.05.2007, care nu susţine adoptarea  acestei iniţiative legislative. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea regimului juridic al patrimoniul 

tehnic şi industrial, consacrând rolul Ministerului Culturii şi Cultelor, al serviciilor sale deconcentrate, 

precum şi al Institutului Naţional al Monumentelor Istorice, în elaborarea de programe privind 

identificarea, cercetarea şi clasarea acestor bunuri în vederea protejării, precum şi condiţiile în care se 

pot realiza intervenţii asupra celor clasate.  

Potrivit prevederilor art. 73  din Constituţia României, republicată,  propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 
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 Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţele Comisiei din zilele de 12 şi 27 noiembrie 2007.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 19 de membri ai Comisiei. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul 

votării. 

 Proiectul de lege  privind instituirea regimului juridic al patrimoniului tehnic şi industrial a fost 

adoptat de Senat, în şedinţa din 4 octombrie 2007, în calitate de primă Cameră sesizată. 

Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune 

adoptarea  proiectului de  Lege  privind instituirea  regimului juridic al patrimoniului tehnic şi 

industrial, cu amendamentele anexate. 

  
 
 

   PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
      

      Cătălin MICULA                  Dumitru  AVRAM 

 

      Şef Birou,                                                   Consilier,                                        

    Cristina Dan                                                 Dan Kalber                                                  

 



 
I. Amendamente admise 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea  proiectului de Lege privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial, 
cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

0  1 3 4 
1 LEGE privind regimul juridic al 

patrimoniului tehnic şi industrial 
Nemodificat  

2 CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

Nemodificat  

3   Art. 1. - Prezenta lege reglementează 
regimul juridic general al patrimoniului 
tehnic şi industrial, precum şi protejarea 
acestuia, ca parte a patrimoniului cultural 
naţional. 

Nemodificat

4  
 
Art. 2. - (1) În înţelesul prezentei legi: 
a) regimul juridic general al patrimoniului 
tehnic şi industrial cuprinde ansamblul de 
măsuri ştiinţifice, juridice, administrative, 
financiar-fiscale şi tehnice menite să asigure 
identificarea, inventarierea, conservarea şi 
restaurarea, asigurarea pazei, întreţinerea şi 
punerea în valoare a bunurilor aparţinând 
acestuia;  
 
b) patrimoniul tehnic şi industrial este 
alcătuit din bunurile mobile, imobile şi 
ansambluri ale acestora reprezentând 

1. Articolul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 2. - În înţelesul prezentei legi prin 
patrimoniu tehnic şi industrial  se înţelege 
totalitatea bunurilor mobile, imobile şi  a 
unor ansambluri ale acestora, reprezentând 
mărturii semnificative ale activităţilor 
tehnice şi de producţie care au stat la baza 
evoluţiilor socio-economice ale societăţii 
umane, de la primele manifestări 
preindustriale şi până în prezent. 
 
Se elimină. 
 
 

Pentru o exprimare mai corectă şi mai 
sintetică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conţinutul lit. b) se regăseşte în 
modificarea propusă de Comisie. 
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mărturii semnificative ale activităţilor 
tehnice şi de producţie care au stat la baza 
evoluţiilor socio-economice, de la primele 
manifestări preindustriale şi până în prezent; 
c) arheologia industrială reprezintă 
domeniul interdisciplinar al cărui obiect îl 
constituie studiul patrimoniului industrial 
precum şi al tuturor surselor materiale sau 
imateriale legate de societatea umană 
industrială în evoluţia sa istorică, de la 
primele manifestări preindustriale şi până în 
prezent. 

 
 
 
 
Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
(Amendament propus de Comisie) 

 
 
 
 
Pentru evitarea unei prevederi 
redundante, şi a unei. definiţii 
incomplete. 

5  
 
Art. 3. - Din patrimoniul tehnic şi industrial 
pot face parte: 
a) construcţii industriale în care se 
păstrează componentele materiale şi 
funcţionale ale unei activităţi tehnice şi de 
producţie determinate - ateliere, hale, 
depozite, turnuri de apă, centrale electrice 
etc.;  
 
b) construcţii civile - clădiri 
administrative, religioase, pentru educaţie, 
locuinţe sau pentru recreere în relaţie cu 
producţia industrială;   
 
 
c) zone de exploatare şi prelucrare a 
resurselor naturale de subsol sau de 
suprafaţă – mine, cariere, amenajări 

2. Articolul 3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 3. - Din patrimoniul tehnic şi industrial 
pot face parte: 
a)  construcţii industriale în care se păstrează 
componentele materiale şi/sau funcţionale 
ale unei activităţi tehnice şi de producţie 
determinate: ateliere, hale, depozite, turnuri 
de apă, centrale electrice, şi altele 
asemenea.;  
 
b) construcţii civile, alte clădiri în relaţie 
cu producţia industrială, de tipul: 
locuinţe, clădiri cu caracter administrativ, 
religios, sau folosite pentru educaţie ori 
recreere;  
 
c) zone de exploatare şi prelucrare a 
resurselor naturale de subsol sau de 
suprafaţă – mine, cariere, amenajări 

Pentru o mai corectă redactare. 
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hidroenergetice etc.;  
d) construcţii pentru transporturi şi 
infrastructuri;   
e) maşini, instalaţii, linii tehnologice, utilaje, 
alte componente materiale şi/sau ansambluri 
ale acestora; 
f) peisaje culturale industriale, reprezentând 
acele teritorii naturale sau urbane în care se 
conservă toate componentele esenţiale ale 
procesului de producţie al uneia sau mai 
multor activităţi industriale, inclusiv 
transformările mediului aduse de 
respectivele activităţi; 
g) fonduri documentare publice sau private - 
proiecte, documentaţii tehnice, fotografii, 
înregistrări video şi audio, documente 
juridice, alte documente legate de industrie 
şi de tehnică. 

hidroenergetice, şi altele asemenea;  
d) construcţii pentru transporturi şi 
infrastructuri;   
e) maşini, instalaţii, linii tehnologice, utilaje, 
alte componente materiale şi/sau ansambluri 
ale acestora; 
f) peisaje culturale industriale, pe arie 
restrânsă, reprezentând acele teritorii 
naturale sau urbane în care se conservă 
componentele esenţiale ale procesului de 
producţie al uneia sau mai multor activităţi 
industriale; 
 
g) fonduri documentare publice sau private - 
proiecte, documentaţii tehnice, fotografii, 
înregistrări video şi audio, documente 
juridice, alte documente legate de industrie 
şi de tehnică. 
(Amendament propus de domnul deputat 
Emilian Valentin Frâncu şi de domnul 
deputat Màrton Árpàd Francisc)  

6 CAPITOLUL II 
Protejarea patrimoniului tehnic şi 

industrial 
 

Nemodificat  

7 Art. 4. – (1) Ministerul Culturii şi Cultelor, 
serviciile publice deconcentrate ale acestuia 
şi Institutul Naţional al Monumentelor 
Istorice elaborează şi desfăşoară programe 
pentru identificarea, clasarea, cercetarea  şi 
punerea în valoare a bunurilor de 
patrimoniu tehnic şi industrial. 

Nemodificat  

 5



(2) Identificarea bunurilor susceptibile de a 
face parte din patrimoniul tehnic şi 
industrial se face în baza criteriilor 
elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor, 
cu avizul Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice şi al Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. 

8 Art. 5. – Bunurile aparţinând patrimoniului 
tehnic şi industrial se clasează în categoria 
patrimoniului cultural mobil, respectiv ca 
monumente istorice, şi sunt inventariate în 
conformitate cu prevederile legale în 
vigoare.  

Nemodificat  

9 Art. 6. – (1) Proprietarii şi titularii 
dreptului de administrare sau ai altor 
drepturi reale asupra bunurilor susceptibile 
de a face parte din patrimoniul tehnic şi 
industrial au obligaţia de a notifica 
Ministerului Culturii şi Cultelor sau 
serviciile publice deconcentrate ale 
acestuia, cu privire la deţinerea acestora şi 
necesitatea evaluării lor în vederea clasării. 

(2) Proprietarii şi titularii dreptului de 
administrare sau ai altor drepturi reale 
asupra bunurilor susceptibile de a face parte 
sau, după caz, care fac parte din patrimoniul 
tehnic şi industrial sunt obligaţi să permită 
accesul în sau la acestea şi să acorde 
sprijinul necesar specialiştilor Ministerului 
Culturii şi Cultelor sau ai serviciilor publice 
deconcentrate ale acestuia în vederea 
identificării şi evaluării bunurilor sau pentru 

3. Articolul 6 se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru evitarea instituirii unor 
reglementări de natură a face posibile  
unele abuzuri. 
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efectuarea procedurilor de clasare, 
declasare, realizarea de cercetări, relevee, 
fotografieri  etc. 

 
 
 
(Amendament propus de Comisie) 

10  
 
 
 
Art. 7. – (1) Intervenţiile asupra bunurilor de 
patrimoniu tehnic şi industrial clasate se pot 
realiza numai în condiţiile în care nu este 
afectată integritatea istorică sau
autenticitatea acestora. 

 

Art. 6. – (1) Intervenţiile asupra bunurilor 
de patrimoniu tehnic şi industrial clasate se 
pot realiza numai în condiţiile în care nu este 
afectată integritatea istorică sau 
autenticitatea acestora. 

(2) Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după 
caz, serviciile publice deconcentrate ale 
acestuia au obligaţia de  a interveni, ori de 
câte ori este necesar, pentru a preveni 
distrugerea bunurilor de patrimoniu tehnic şi 
industrial clasate. 
(3) Casarea şi orice intervenţie asupra 
bunurilor de patrimoniu tehnic şi industrial 
se poate face numai cu avizul Ministerului 
Culturii şi Cultelor, în condiţiile legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Articolul 7 se renumerotează, devine 
art. 6, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

(2) Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după 
caz, serviciile publice deconcentrate ale 
acestuia, prin reprezentanţii lor special 
împuterniciţi, au obligaţia de a interveni, 
ori de câte ori este necesar, pentru 
conservarea şi prevenirea distrugerii 
bunurilor de patrimoniu tehnic şi industrial 
clasate. 
(3) Casarea, demolarea şi orice intervenţie 
ce ar putea afecta integritatea bunurilor de 
patrimoniu tehnic şi industrial clasate, se 
pot face numai cu avizul Ministerului 
Culturii şi Cultelor, obţinut ca urmare a 
solicitării scrise de declasare, formulată 
de  proprietarii sau titularii dreptului de 
administrare, sau ai altor drepturi reale 
asupra bunurilor respective, în condiţiile 
legii. 
(4) Autorităţile administraţiei publice 
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centrale sau locale pot acorda sprijin 
material, logistic şi de expertiză pentru 
conservarea bunurilor de patrimoniu 
tehnic şi industrial clasate conform legii, 
aflate în proprietate particulară. 
 
(Amendament propus de Comisie) 

11 CAPITOLUL III 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

Nemodificat  

12  Art. 8. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei 
legi atrage răspunderea civilă, 
administrativă, materială, disciplinară, 
contravenţională sau penală, după caz, în 
condiţiile legii.

5. Articolul 8 se elimină. 
 
 
 
(Amendament propus de Comisie) 

Pentru evitarea unei prevederi generice 
insuficient determinate.  

13 Art. 9. - Prevederile prezentei legi se 
completează, în mod corespunzător, cu cele 
ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, ale 
Legii nr. 182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional mobil, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale 
Legii muzeelor şi colecţiilor publice nr. 
311/2003, republicată. 

6. Articolul 9 se renumerotează şi devine 
articolul 7, nemodificat. 

 

14  
 
Art. 10. - Criteriile şi procedura de 
identificare a bunurilor aparţinând 
patrimoniului industrial vor fi reglementate 
prin norme metodologice elaborate în 
termen de 60 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi şi aprobate prin 

7. Articolul 10 se renumerotează şi devine 
articolul 8, şi va avea următorul cuprins: 
Art. 8. - În termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul  
Culturii şi Cultelor în colaborare cu 
Institutul Naţional al Monumentelor 
Istorice, elaborează normele metodologice 
privind criteriile de identificare, 

Pentru  o redactare  mai corectă şi pentru 
unitatea termenilor. 
 

 8



ordin al ministrului culturii şi cultelor. expertizare şi clasare a bunurilor 
aparţinând patrimoniului tehnic şi industrial, 
ce se aprobă prin ordin al ministrului culturii 
şi cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a 
Monumentelor Istorice şi al Comisiei 
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.  
(Amendament propus de Comisie) 

 
II. Amendamente respinse 

 
 În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
Crt. 

Text iniţial   Amendament
(Autorul amendamentului) 

Motivare Cameră decizională 

1. Art. 6. – (1) Proprietarii şi 
titularii dreptului de administrare 
sau ai altor drepturi reale asupra 
bunurilor susceptibile de a face 
parte din patrimoniul tehnic şi 
industrial au obligaţia de a 
notifica Ministerului Culturii şi 
Cultelor sau serviciile publice 
deconcentrate ale acestuia, cu 
privire la deţinerea acestora şi 
necesitatea evaluării lor în 
vederea clasării. 
(2) Proprietarii şi titularii dreptului 
de administrare sau ai altor 
drepturi reale asupra bunurilor 
susceptibile de a face parte sau, 
după caz, care fac parte din 
patrimoniul tehnic şi industrial 

1. La articolul 6, după alineatul 
(2) se introduce un alineat 
nou, alin (3) cu următorul 
cuprins: 

 
 
„(3) Proprietarii şi titularii 
dreptului de administrare sau ai 
altor drepturi reale asupra 
bunurilor care fac parte din 
patrimoniul tehnic şi industrial 
sunt liberi să obţină, pe baza 
unei cereri adresate Ministerului 
Culturii şi Cultelor, scoaterea 
din patrimoniul tehnic şi 
industrial.” 
 
 

Motivarea amendamentului: 
. 
De exemplu, o fabrică ce a fost 
inclusă în patrimoniu trebuie să fie 
demolată, fie din considerente de 
siguranţă, fie din considerente de 
amplasament şi nu trebuie să fie 
îngrădit dreptul proprietarilor în 
acest sens. 
 
 
 
 
 
 
 
Motivarea respingerii: 
Articolul 6 iniţial a fost eliminat de 

Camera Deputaţilor 
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sunt obligaţi să permită accesul în 
sau la acestea şi să acorde sprijinul 
necesar specialiştilor Ministerului 
Culturii şi Cultelor sau ai 
serviciilor publice deconcentrate 
ale acestuia în vederea identificării 
şi evaluării bunurilor sau pentru 
efectuarea procedurilor de clasare, 
declasare, realizarea de cercetări, 
relevee, fotografieri  etc. 

(Amendament propus de domnul 
deputat Corneliu Momanu şi 
Comisia pentru industrie şi 
servicii) 

Comisie iar pe fond sensul se 
regăseşte în conţinutul alineatului 
(3) al noului articol 6 rezultat din 
renumerotarea art. 7 reformulat  de 
Comisiei. 

 
 
Comisia a propus adoptarea proiectului de Lege cu unanimitatea voturilor celor prezenţi  în sală în momentul votului.  

 
                                Preşedinte,                                                                                                                    Secretar, 

                          Cătălin MICULA                                                                                                                  Dumitru AVRAM 
                   
                                   Şef Birou,                                                                                                                             Consilier, 
                                Cristina DAN                                                                                                                       Dan KALBER 
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