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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

 

 

 

 

 

 

R A P O R T  

s u p l i m e n t a r   

asupra Proiectului de Lege pentru completarea art. 51 alin (3) din  
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice   

 
 Proiectul de Lege pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea 

nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice a fost transmis 

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr. P.L 

- x 764 din 2 noiembrie 2015 şi înregistrat la Comisie  cu nr. 4c-10/220 din 

data de 4 noiembrie 2015. 

 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, care au transmis avize favorabile. 

 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a adoptat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 28 octombrie 2015.  

 Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din 2 februarie 

2016.  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 24 de 
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membri ai Comisiei. În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Guvernului, a participat la lucrările 

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

Culturii. 

 Proiectul de  lege are ca obiect de reglementare completarea alin.(3) al 

art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin inserarea unei noi 

litere, lit. c1)., literă al cărui cuprins a făcut obiectul fostei litere d), normă ce a 

fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind 

organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. În fapt, se doreşte reintroducerea 

colectării unor contribuţii din partea operatorilor economici care se ocupă cu 

organizarea activităţilor de jocuri de noroc şi jocuri mecanice, spre a fi folosite 

pentru restaurarea monumentelor istorice.     

 La dezbaterea proiectului de lege Comisia a avut în vedere avizul 

favorabil al Consiliul Legislativ transmis cu nr. 728/7.07.2015.  

 Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor 

prezenţi în sală în momentul votării.  

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

art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională.  

 În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă a propus adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea art.51 

alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, în 

forma adoptată de Senat. 

 În data de 2 martie 2016 plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea la Comisie a proiectului de lege în vederea întocmirii unui raport 

suplimentar. 

 La lucrările Comisiei din data de 8 martie 2016 membrii Comisiei au 

reluat dezbaterea asupra proiectului de lege. La lucrările Comisiei au fost 

prezenţi 21 de deputaţi, din totalul de 24 de membri ai Comisiei. Conform 

prevederilor art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor la lucrările 
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Comisiei a participat  domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul 

Culturii. Raportul  Comisiei  a fost adoptat cu majoritate de voturi. 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă a propus adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea art.51 

alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu 

amendamentele din anexă. 

În data de 21 martie a.c. plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea la Comisie pentru întocmirea unui nou raport suplimentar. 

Comisia a reluat dezbaterea asupra proiectului de lege în data de 5 

aprilie a.c. În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 

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

Ministerului Culturii, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat şi doamna 

Corina Şuteu, secretar de stat în cadrul aceluiaşi minister. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi 

în sală în momentul votului.  

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă  propune plenului adoptarea Proiectul de Lege pentru completarea 

art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice, cu amendamentele anexate. 

Prezentul raport înlocuieşte raportul distribuit în data de 14 martie 2016. 

 

  

      PREŞEDINTE,                SECRETAR,  
        
        Gigel – Sorinel ŞTIRBU                  Florin-Costin PÂSLARU 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

        Amendamente admise 
 la Proiectul de Lege pentru completarea art. 51 alin (3) din  

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice  PLX 764/2015 
 

, 
 

Nr. 
Crt. 

Forma adoptată de Senat Text propus de comisie Motivarea amendamentului 

1 LEGE  
pentru completarea art. 51 alin. (3) 

din Legea nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice   

 

LEGE  
pentru completarea art. 51 din Legea 

nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice   

 

 
Pentru corelare cu amendamentele 

adoptate 

2 Articol unic. – La articolul 51 
alineatul (3) din Legea nr. 422/2001 
privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 938 
din 20 noiembrie 2006, cu modificările 
ulterioare, după litera c) se introduce o 
nouă literă, lit. c1), cu următorul 
cuprins: 
 
„c 1) activităţi de cazinou, jocuri de 
noroc şi jocuri mecanice.” 

Articol unic. –  La articolul 51  din 
Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu 
modificările ulterioare, după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, alin. 
„(31), cu următorul cuprins:: 
 
„(31) Un procent de 3% din sumele 
colectate la bugetul de stat de la 
operatorii economici care desfăşoară 
activităţi în domeniul jocurilor de 
noroc, va fi direcţionat anual către  
Ministerul Culturii pentru finanţarea 
lucrărilor de restaurare, conservare şi 
consolidare la monumentele istorice; 
suma va fi  virată către Ministerul 
Culturii până la data de 31 mai a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru susţinerea finanţării lucrărilor 
de restaurare, conservare şi 
consolidare la monumentele istorice. 
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anului în curs pentru anul 
precedent.” 
(Amendament propus de Comisie) 

                            

                               PREŞEDINTE,                                                          SECRETAR, 

                          Gigel – Sorinel ŞTIRBU                                                             Florin-Costin PÂSLARU 
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