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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

 

 

 

 

R A P O R T   

asupra Proiectului de Lege privind protejarea patrimoniului  

cultural imaterial    

 

  Proiectul de Lege privind protejarea patrimoniului cultural 

imaterial a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă, cu adresa nr.  P. L. - x  769 din 29 noiembrie 2010. 

 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 buget, finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi, care au avizat negativ proiectul de lege precum şi Comisiei 

permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu 

UNESCO, care a transmis un aviz favorabil cu amendamente. Comisia 

a examinat avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, emis de Consiliul 

Legislativ nr. 755/15.06.2010, precum şi Punctul de vedere al Guvernului 

nr. 2367/09.09.2010, care nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative. 

 Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată, 

proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare.  

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 24 

noiembrie 2010, în calitate de primă Cameră sesizată. 
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 Iniţiativa legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din data de 

1 noiembrie 2011.  

 În conformitate cu prevederile art. 54, din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, au participat la lucrările Comisiei: d-na Irina 

Cajal, subsecretar de stat, şi doamna Ioana Robu, consilier din partea 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.  

 Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea 

cadrului juridic general pentru identificarea, documentarea, cercetarea, 

protejarea, conservarea, transmiterea şi revitalizarea elementelor 

patrimoniului cultural imaterial, ca factor de coeziune socială şi de 

dezvoltare economică. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi 

din totalul de 20 de 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  proiectului de Lege privind 

protejarea patrimoniului cultural imaterial.  

 Motivarea respingerii se întemeiază pe următoarele considerente: 

- Prin intermediul proiectului de lege nu se aduc modificări 

substanţiale cadrului legal existent, astfel încât nu este justificată 

propunerea de abrogare a Legii nr. 26/2008 privind protejarea 

patrimoniului cultural imaterial, ci, eventual, amendarea acesteia; 

- Potrivit Programului legislativ pentru 2010 – 2012 asumat 

de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, acesta urmează să 
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elaboreze Codul Patrimoniului Cultural. În prezent, acest Cod este în 

lucru, urmând să fie prezentat Guvernului în cel mai scurt timp; 

- Deşi adoptarea iniţiativei legislative în forma prezentată, 

determină influenţe financiare suplimentare asupra bugetului general 

consolidat, iniţiatorii nu au indicat mijloacele financiare necesare pentru 

acoperirea acestor cheltuieli, obligaţie instituită prin prevederile art. 138 

alin. (5) din Constituţia României, republicată şi ale art. 15 din Legea nr. 

500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare.    

     

      PREŞEDINTE,                               SECRETAR,  
       

                Raluca TURCAN                   Florin-Costin PÂSLARU 

         
                         Şef birou,                                                         Consilier parlamentar,                                        

           Cristina Dan                                                                  Dan Kalber               
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