
EXPUNERE DE MOTIVE
la Legea muzeelor şi a colecţiilor publice

Prezenta lege reglementează regimul juridic general al
muzeelor şi colecţiilor publice, precum şi cadrul general de
organizare şi funcţionare a acestora.

În capitolul destinat dispoziţiilor generale sunt definite
tipurile de instituţii reglementate, respectiv muzeele, colecţiile
publice şi colecţiile private accesibile publicului, precum şi
funcţiile principale ale acestora, statuându-se şi protecţia pe care
statul român o asigură, în mod egal, tuturor muzeelor şi
colecţiilor publice, garantând libera lor funcţionare şi dezvoltare
şi acordarea de sprijin financiar şi logistic proprietarilor şi
titularilor de alte drepturi reale, conform prevederilor legale în
vigoare.

Capitolul care reglementează patrimoniul muzeal
precizează categoriile de bunuri care pot face obiectul acestuia,
drepturile şi obligaţiile proprietarilor şi titularilor de alte drepturi
reale, precum şi cooperarea care poate fi realizată între diferitele
autorităţi ale statului, proprietarii de muzee şi organizaţiile
neguvernamentale, în vederea protejării, restaurării, conservării
şi punerii în valoare a patrimoniului muzeal.

În ceea ce priveşte înfiinţarea, acreditarea şi funcţionarea
muzeelor şi a colecţiilor publice, sunt prevăzute: condiţia
acordării avizului prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi
Colecţiilor în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice;
obligativitatea obţinerii acreditării în vederea funcţionării, care
este solicitată Ministerului Culturii şi Cultelor, ca autoritate a
administraţiei publice centrale competentă în elaborarea şi
aplicarea strategiei şi a politicilor în domeniu; revocarea
acreditării muzeelor şi colecţiilor publice ca urmare a
nerespectării prevederilor legale şi a condiţiilor de acreditare.

Clasificarea muzeelor şi a colecţiilor publice se realizează
în funcţie de aria de acoperire teritorială şi de mărimea şi
importanţa patrimoniului, astfel: muzee şi colecţii publice de
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importanţă naţională, de importanţă regională, de importanţă
judeţeană şi de importanţă locală.

Finanţarea muzeelor şi colecţiilor publice se asigură
conform dispoziţiilor legale în vigoare, legea instituind scutirea
de la plata taxelor de timbru în cazul succesiunilor prin care se
transmite un patrimoniu muzeal şi în care persoanele fizice sau
juridice au calitatea de moştenitori, dacă aceştia se obligă să
menţină la dispoziţia publicului, spre vizitare, patrimoniul
muzeal respectiv.

De asemenea, sunt reglementate atribuţiile pe care le au
autorităţile şi organismele de specialitate în domeniu, respectiv
Ministerul Culturii şi Cultelor, direcţiile judeţene pentru cultură,
culte şi patrimoniu cultural naţional, respectiv a municipiului
Bucureşti, şi Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, în
vederea elaborării şi aplicării strategiei în privinţa muzeelor şi
colecţiilor publice, a conservării, restaurării şi punerii în valoare
a patrimoniului muzeal.

Prezenta lege instituie o infracţiune,  precum  şi
contravenţii în cazul încălcării unor dispoziţii, şi anume:
înfiinţarea şi funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice fără
obţinerea avizului prealabil şi al acreditării; împiedicarea, prin
orice mijloace, a accesului publicului la patrimoniul muzeal, cu
excepţia cazurilor în care împiedicarea respectivă s-a realizat din
cauze neimputabile; schimbarea titulaturii muzeului sau, după
caz, a colecţiei publice, cu nerespectarea procedurii instituită de
lege; neîncheierea contractelor de asigurare; încălcarea normelor
de conservare a patrimoniului muzeal.

Faţă de cele prezentate, Parlamentul României a adoptat
Legea muzeelor şi a colecţiilor publice.


