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  Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 
   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de lege privind 

stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a 

cetăților dacice din Munții Orăștiei, transmis Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în 

masă, pentru dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr. Plx.267 în 

data de 13.06.2016. 

 

 
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 
Victor Paul DOBRE Gigel Sorinel ȘTIRBU 
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R A P O R T   C O M U N 

asupra proiectului de lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, 
conservarea și punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia 
pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, în procedură obişnuită, asupra proiectului de lege privind 
stabilirea unor măsuri pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a 
cetăților dacice din Munții Orăștiei transmis cu adresa nr. Plx.267 din 13.06.2016 
înregistrată cu nr.4c-6/276 din 14.06.2016 şi, respectiv cu nr. 4c-10/169 din 15 
iunie 2016. 
 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  
Deputaţilor este Cameră decizională.  

 
Senatul în calitate de primă Cameră, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 

din 7 iunie 2016. 
 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

 avizul favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ 
(nr.58/20.01.2016); 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 
20.06.2016 

 avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanțe, bănci(4c-2/386/ 7.09.2016) 
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 avizul negativ al Comisiei pentru agricultură, silvicultură,industrie alimentară 
și servicii specifice( 4c-4/11.07.2016) 

 proiectul de lege nu are punct de vedere de la Guvern 
 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare regimul special de 
protejare a cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, cuprinzând ansamblul măsurilor 
speciale de protecţie, de ordin ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal 
şi tehnic menite să asigure paza, întreţinerea şi reparaţiile curente, 
inventarierea, conservarea, consolidarea şi restaurarea, precum şi punerea în 
valoare a respectivelor monumente, sens în care se înfiinţează Administraţia 
Cetăţilor Dacice, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului 
Culturii.  

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, examinarea proiectului de lege a 
avut loc în şedinţe separate. 

 
Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat 

lucrările în data de 27 septembrie 2016. Din numărul total de 26 membri ai 
Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă au participat la 
şedinţă 23 deputaţi. 

 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în data de 11 octombrie 2016. Din numărul total de 20 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la 
şedinţă 18 deputaţi.  

 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitați, din partea 
inițiatorilor domnul deputat Marcel Ciolacu -Grupul parlamentar al PSD și domnul 
deputat Gheorghe Fireczak-Grupul parlamentar al Minorităților Naționale, precum și 
domnul Alexandru Oprean, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Culturii.  
 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două  Comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi( 3 voturi împotrivă și 1 abținere), 
respingerea proiectului de lege privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea, 
conservarea și punerea în valoare a cetăților dacice din Munții Orăștiei din 
următoarele considerente: 

 
1.Pentru buna administrare a cetăților dacice, obiective aflate în patrimoniul 

mondial UNESCO, Ministerul Culturii are în vedere găsirea unei soluții optime, alta 
decât cea prezentată de inițiatori în acest proiect de lege, soluție care să armonizeze 
legislația actuală în domeniu cu responsabilitățile autorităților publice locale 
competente.  

 
2. Proiectul  de lege are deficiențe de formulare și de tehnică legislativă. 
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3.Proiectul de lege are implicații asupra bugetului de stat și asupra bugetelor 
unităților administrativ teritoriale fiind necesară solicitarea unei informări din partea 
Guvernului,  în conformitate cu dispozițiile art.111 alin.(1) teza finală din Constituția 
României. 

 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 
 

PREŞEDINTE, 

Victor Paul DOBRE 

PREŞEDINTE,  

Gigel Sorinel ȘTIRBU 

 

SECRETAR, 

Constantin AVRAM 

SECRETAR,  

Florin-Costin PÂSLARU  

  

 
Șef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier parlamentar, Elena Hrincescu                                        Consilieri parlamentari:  Dan Kalber  

                                                                                                                                   Cristina Dan 
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