
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 298/2013 privind 
stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului 
Naţional Filatelic 

 
 
 
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Art.I. - Legea nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru 

protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 19 noiembrie 2013, 
se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, 
alin.(11), cu următorul cuprins: 

”(11) Colecţia filatelică a României, arhiva şi biblioteca Muzeului 
se transferă din custodia şi din sediile Băncii Naţionale a României, în 
custodia şi în sediul Muzeului Naţional de Istorie a României, cu 
respectarea legislaţiei privind regimul proprietăţii, de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi.” 

2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

”(3) Colecţia filatelică a României transferată în condiţiile alin.(2) 
este proprietate publică a statului ”  
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3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

”Art.3.- (1) Colecţia filatelică a României este proprietate publică a 
statului, parte a patrimoniului cultural naţional mobil şi se află în 
administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României.” 
 

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
”Art.4. - (1) Muzeul Naţional de Istorie a României asigură 

conservarea, gestionarea, protejarea, precum şi punerea în valoare a 
Colecţiei filatelice a României, cu respectarea prevederilor Legii nr. 
182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Muzeul Naţional de Istorie a României va asigura accesul 
publicului la Colecţia filatelică a României.” 

5. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, 
alin.(3) cu următorul cuprins: 

"(3) Bunurile aflate în custodia Băncii Naţionale a României vor fi 
predate de către aceasta către Muzeul Naţional de Istorie a României, 
prin protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi." 
 

6. La articolul 8, se introduce un nou alineat, alin.(2) cu 
următorul cuprins: 

”(2) Gestionarii prevăzuţi la alin.(l) se preiau de către Muzeul 
Naţional de Istorie a României odată cu preluarea Colecţiei filatelice a 
României din custodia Băncii Naţionale a României, cu păstrarea 
venitului salarial net de la data preluării.” 

7. La articolul 9, alineatul  (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

"Art.9.- (1) Inventarierea şi expertizarea, în vederea clasării în 
patrimoniul cultural naţional mobil, precum şi evaluarea, după caz, a 
bunurilor care fac parte din Colecţia filatelică a României sunt efectuate 
de către Muzeul Naţional de Istorie a României, la sediul propriu." 

 
8. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă. 

9. Articolul 10 se abrogă. 
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10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art.12.- Odată cu punerea în circulaţie a fiecărei emisiuni filatelice, 

Societatea Comercială "Romfilatelia"-S.A. furnizează, contra cost, 
Muzeului Naţional de Istorie a României, un exemplar din fiecare formă 
de machetare a timbrelor poştale - serie, coliţă, bloc, minicoli, plic prima 
zi a emisiunii, cărţi maxime - şi efecte poştale - întreg poştal cu timbru 
marcă fixă, cărţi poştale semiilustrate - introduse în circulaţie. 

 
Art.II. - (1) In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 

prezentei legi, Muzeul Naţional de Istorie a României va supune 
aprobării ministrului culturii şi identităţii naţionale o procedură internă 
de inventariere a bunurilor preluate potrivit Legii nr. 298/2013 privind 
stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului 
Naţional Filatelic, astfel cum aceasta a fost modificată prin prezenta 
lege. 

(2) În termen de 30 de zile de la primirea procedurii prevăzute la 
alin.(l), ministrul culturii şi identităţii naţionale va aproba, prin ordin, 
procedura de inventariere. 

(3) Ulterior emiterii procedurii interne de inventariere, Muzeul 
Naţional de Istorie a României va începe, în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare, inventarierea bunurilor care constituie Colecţia filatelică a 
României prevăzută de prezenta lege. 

(4) Angajatul Muzeului Naţional de Istorie a României denumit 
responsabil al inventarierii va prezenta un raport lunar în faţa Consiliului 
de Administraţie al Muzeului Naţional de Istorie a României. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 4 

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din  4 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 
din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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