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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

RAPORT

asupra proiectului de Lege privind protecþia patrimoniului

cultural naþional mobil

˛n urma examinªrii proiectului de Le ge privind protecþia patrimoniului cultural

naþional mobil, în ”edinþele sale din 3, 17 ”i 24 februarie, 3, 10, 17, 24 ”i 31 martie ”i

8, 14 ”i 21 aprilie 1999, Comisia pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª a

Camerei Deputaþilor a aprobat acest proiect de lege cu unanimitatea voturilor celor

prezenþi, cu amendamente. Propunem ca proiectul sª fie supus spre dezbatere ”i

adoptare cu amendamente anexate.

˛n raport de obiectul ”i conþinutul sªu, acest proiect de lege are un caracter de

lege ordinarª.

PREª EDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Puiu HAª OTTI
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1. Titlul legii

Lege privind protecþia  patrimoniului cultural
naþional mobil

Amendament propus de Comisie

Titlul legii se modificã dupã cum urmeazã:

Lege privind protejarea patrimoniului cultural naþional
mobil

Pentru o mai corectª
circumscriere a
domeniului de
reglementare.

2. Art. 3 Patrimoniul Cultural cuprinde:

a) Bunuri arheologice, istorice ”i
documentare cu valoare deosebitª sau
excepþionalª cum sunt: produsul investigaþiilor ”i
sªpªturilor  arheologice terestre ”i subacvatice:
unelte, ceramicª, inscripþii, monede, sigilii,
bijuterii, arme, însemne funerare; elemente
provenite din dezmembrarea monumentelor
istorice; mªrturii materiale ”i documentare privind
istoria politicª, economicª, socialª, militarª,
culturalª, religioasª, ”tiinþificª, artisticª, sportivª
sau din alte domenii; manuscrise, incunabule, cªrþi
rare ”i cªrþi vechi, exemplare cu valoare bibliofilª;

Amendament propus de Comisie

Art. 3 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 3. - Patrimoniul Cultural cuprinde:

a) Bunuri arheologice, istorice ”i documentare cu
valoare deosebitª sau excepþionalª , cum sunt:

- produsul descoperirilor arheologice terestre ”i
subacvatice: unelte, ceramicª, inscripþii, monede, sigilii,
bijuterii, piese de vestimentaþie ”i harna”ament, arme,
însemne funerare;

- elemente provenite din dezmembrarea

Pentru a da un plus de
claritate textului.
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documente ”i tipªrituri de interes special:
documente de arhivª, hªrþi ”i alte materiale
cartografice; obiecte cu valoare memorialisticª;
obiecte ”i documente cu valoare numismaticª,
filatelicª ”i heraldicª: monede, medalii, ponduri,
decoraþii, insigne, sigilii, brevete, mªrci po”tale,
drapele ”i stindarde; piese epigrafice; fotografii,
cli”ee fotografice, filme, înregistrªri sonore ”i
video; instrumente muzicale; uniforme militare ”i
accesorii ale acestora; obiecte cu valoare tehnicª;
alte bunuri cu o asemenea valoare.

b) Bunuri cu semnificaþie artisticª, cu
valoare deosebitª sau excepþionalª cum sunt:
opere de artª plasticª: picturª, sculpturª, desen,
gravurª, fotografie ”i altele; opere de artª
decorativª ”i aplicatª din sticlª, ceramicª, metal,
lemn, textile ”i alte materiale, podoabe; obiecte de
cult: icoane, broderii, orfevrªrie, mobilier ”i altele;
proiecte ”i prototipuri de design; copiile standard
ale filmelor artistice, documentare ”i de animaþie;
alte bunuri cu o asemenea valoare.

c) Bunuri cu semnificaþie etnograficª ”i
etnologicª, cu valoare deosebitª sau excepþionalª
cum sunt: unelte, obiecte de uz casnic ”i
gospodªresc; piese de mobilier; ceramicª; textile,
piese de port �  pielªrie; alte obiecte din metal,
lemn, os, piatrª, sticlª; obiecte de cult; podoabe;
ansambluri de obiecte etnografice; alte bunuri cu o

monumentelor istorice;

- mªrturii materiale ”i documentare privind istoria
politicª, economicª, socialª, militarª, culturalª,
religioasª, ”tiinþificª, artisticª, sportivª sau din alte
domenii;

- manuscrise, incunabule, cªrþi rare ”i cªrþi vechi,
exemplare cu valoare bibliofilª;

- documente ”i tipªrituri de interes special: documente
de arhivª, hªrþi ”i alte materiale cartografice;

- obiecte cu valoare memorialisticª;

- obiecte ”i documente cu valoare numismaticª,
filatelicª ”i heraldicª: monede, medalii, ponduri,
decoraþii, insigne, sigilii, brevete, mªrci po”tale, drapele
”i stindarde;

- piese epigrafice;

- fotografii, cli”ee fotografice, filme, înregistrªri
sonore ”i video;

- instrumente muzicale; uniforme militare ”i accesorii
ale acestora;

- obiecte cu valoare tehnicª;

- alte bunuri cu o asemenea valoare.

     b) Bunuri cu semnificaþie artisticª, cu valoare
deosebitª sau excepþionalª , cum sunt:

- opere de artª plasticª: picturª, sculpturª, desen,
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asemenea valoare.

d) Bunuri de importanþª ”tiinþificª, cu
valoare deosebitª sau excepþionalª cum sunt:
materiale antropologice, paleontologice ”i
geologice, specimene de florª ”i faunª considerate
dispªrute, ameninþate cu dispariþia sau endemisme;
trofee de vânat ”i alte mªrturii ale istoriei naturale
de mare raritate, izolate sau alcªtuind colecþii; alte
bunuri cu o asemenea valoare.

e) Bunuri de importanþª tehnicª, cu valoare
deosebitª sau excepþionalª cum sunt: creaþii
tehnice unicat; raritªþi indiferent de marcª;
prototipurile aparatelor, dispozitivelor ”i ma”inilor
din creaþia curentª; realizªri ”tiinþifice ”i tehnice
prezentând valoare memorialª sau documentarª,
inclusiv creaþii ale tehnicii populare; alte bunuri cu
o asemenea valoare.

gravurª, fotografie ”i altele;

- opere de artª decorativª ”i aplicatª din sticlª,
ceramicª, metal, lemn, textile ”i alte materiale, podoabe;

- obiecte de cult: icoane, broderii, orfevrªrie, mobilier
”i altele;

- proiecte ”i prototipuri de design;

- copiile standard ale filmelor artistice, documentare
”i de animaþie;

- alte bunuri cu o asemenea valoare.

     c) Bunuri cu semnificaþie etnograficª ”i etnologicª,
cu valoare deosebitª sau excepþionalª , cum sunt:

- unelte, obiecte de uz casnic ”i gospodªresc;

- piese de mobilier;

- ceramicª;

- textile, piese de port, pielªrie;

- alte obiecte din metal, lemn, os, piatrª, sticlª;

-  obiecte de cult;

- podoabe;

- ansambluri de obiecte etnografice;

- alte bunuri cu o asemenea valoare.

     d) Bunuri de importanþª ”tiinþificª, cu valoare
deosebitª sau excepþionalª , cum sunt:
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- materiale antropologice, paleontologice ”i geologice,
specimene de florª ”i faunª considerate dispªrute,
ameninþate cu dispariþia sau endemisme;

- trofee de vânat ”i alte mªrturii ale istoriei naturale de
mare raritate, izolate sau alcªtuind colecþii;

- alte bunuri cu o asemenea valoare.

     e) Bunuri de importanþª tehnicª, cu valoare deosebitª
sau excepþionalª , cum sunt:

- creaþii tehnice unicat;

- raritªþi , indiferent de marcª;

- prototipurile aparatelor, dispozitivelor ”i ma”inilor
din creaþia curentª;

- realizªri ”tiinþifice ”i tehnice prezentând valoare
memorialª sau documentarª, inclusiv creaþii ale tehnicii
populare;

- alte bunuri cu o asemenea valoare.

3. Art. 4

Bunurile aparþinând Patrimoniului Cultural fac
parte, în funcþie de importanþa sau semnificaþia lor
istoricª, documentarª, artisticª, etnograficª,
”tiinþificª ”i tehnicª, de vechimea, unicitatea sau
raritatea lor, din:

     a) Fondul Patrimoniului Cultural, numit în
continuare Fond, alcªtuit din bunuri culturale cu

Amendament propus de dl. deputat Puiu Haºotti

Art. 4 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 4. - Bunurile aparþinând Patrimoniului Cultural fac
parte, în funcþie de importanþa sau semnificaþia lor
istoricª, arheologicª,  documentarª, artisticª, etnograficª,
”tiinþificª ”i tehnicª, de vechimea, unicitatea sau
raritatea lor, din:

     a) Fondul Patrimoniului Cultural, numit în

Pentru a face distincþia
necesarª între bunurile
culturale cu importanþª
istoricª ”i cele cu
importanþª arheologicª.
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valoare deosebitª;

     b) Tezaurul Patrimoniului Cultural, numit în
continuare Tezaur, alcªtuit din bunuri culturale cu
valoare excepþionalª.

continuare Fond, alcªtuit din bunuri culturale cu valoare
deosebitª;

     b) Tezaurul Patrimoniului Cultural, numit în
continuare Tezaur, alcªtuit din bunuri culturale cu
valoare excepþionalª.

4. Art. 7 Autoritªþile competente au obligaþia sª
depunª  toate diligenþele , potrivit convenþiilor
internaþionale la care România este parte, pentru
redobândirea unor bunuri culturale care au fost
exportate ilegal, au fost sustrase din muzee sau
colecþii ori sunt deþinute fªrª temei legal în
strªinªtate.

Amendament propus de Comisie

Art. 4 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 7. - Autoritªþile competente au obligaþia sª facª
toate demersurile, potrivit convenþiilor internaþionale la
care România este parte, pentru redobândirea unor
bunuri culturale care au fost exportate ilegal, au fost
sustrase din muzee sau colecþii ori sunt deþinute fªrª
temei legal în strªinªtate.

Pentru o corectª
exprimare legislativª.

5. (2) Clasarea bunurilor culturale mobile se
face:

     a) la solicitarea persoanelor fizice sau a
persoanelor juridice de drept privat proprietare ale
bunului respectiv;

b) din oficiu, în urmªtoarele situaþii:

- pentru bunurile culturale mobile aflate în
proprietatea statului sau a unitªþilor administrativ-
teritoriale ”i administrate de instituþii publice;

- pentru bunurile culturale mobile aflate în
proprietatea cultelor religioase;

- pentru bunurile culturale mobile care fac

Amendament propus de Comisie

Alin. (2) din Art. 9 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(2) Declan”area procedurii de clasare a bunurilor
culturale mobile se face:

     a) din oficiu, în urmªtoarele situaþii:

     - pentru bunurile culturale mobile aflate în
proprietatea statului sau a unitªþilor
administrativ-teritoriale ”i administrate de instituþii
publice;

     - pentru bunurile culturale mobile aflate în

Pentru a conferi coerenþª
textului.
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obiectul unei vânzªri publice prin licitaþie sau prin
intermediul unui agent autorizat;

- pentru bunurile culturale mobile pentru
care se solicitª exportul temporar sau definitiv;

- pentru bunurile culturale mobile
descoperite fortuit ori în cadrul unor cercetªri
dirijate;

- pentru bunurile culturale mobile
confiscate;

- pentru bunurile culturale mobile care au
fªcut obiectul unor tentative de export ilegal.

proprietatea cultelor religioase;

     - pentru bunurile culturale mobile care fac obiectul
unei vânzªri publice prin licitaþie sau prin intermediul
unui agent autorizat;

     - pentru bunurile culturale mobile pentru care se
solicitª exportul temporar sau definitiv;

     - pentru bunurile culturale mobile descoperite fortuit
ori în cadrul unor cercetªri dirijate ;

     - pentru bunurile culturale mobile confiscate;

     - pentru bunurile culturale mobile care au fªcut
obiectul unor tentative de export ilegal.

     b) la solicitarea persoanelor fizice ”i a celorlalte
persoane juridice de drept privat, proprietare ale bunului
respectiv.

6. Art. 10 �

(2) ˛n cazul bunurilor culturale mobile
aflate în administrarea instituþiilor publice
specializate - muzee, arhive, case memoriale,
colecþii, biblioteci ”.a. -, expertiza este efectuatª
de cªtre speciali”tii acestora, iar în lipsª, de cªtre
speciali”tii Inspectoratelor Judeþene pentru
Patrimoniul Cultural Naþional , sau de cªtre experþi
acreditaþi, dupª caz.

˛n toate celelalte cazuri, expertiza se
efectueazª de cªtre speciali”tii Inspectoratelor

Amendament propus de Comisie

Alin. (2) din Art. 10 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(2) ˛n cazul bunurilor culturale mobile aflate în
administrarea instituþiilor publice specializate - muzee,
arhive, case memoriale, colecþii, biblioteci ”i altele
asemenea -, expertiza este efectuatª de cªtre speciali”tii
acestora, iar, în lipsª, de cªtre speciali”tii Inspectoratelor
Judeþene pentru Patrimoniul Cultural Naþional sau de
cªtre experþi acreditaþi, dupª caz.

˛n toate celelalte cazuri, expertiza se efectueazª

Pentru eleganþa textului.
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Judeþene pentru Patrimoniul Cultural Naþional, în
colaborare cu experþii acreditaþi.

de cªtre speciali”tii Inspectoratelor Judeþene pentru
Patrimoniul Cultural Naþional, în colaborare cu experþii
acreditaþi.

7. Art. 10�

(3) Clasarea unui bun trebuie finalizatª în
cel mult ”ase luni de la momentul declan”ªrii
procedurii de clasare, cu excepþiile prevªzute de
prezenta lege.

Amendament propus de Comisie

Alin. (3) din Art. 10 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(3) Clasarea unui bun trebuie finalizatª în trei
luni de la momentul declan”ªrii procedurii de clasare.

Pentru scurtarea
termenelor în cadrul
procedurii de clasare.

8. Art. 10�

     (5) Hotªrârea de clasare va fi semnatª de
pre”edintele Comisiei Naþionale a Muzeelor ”i
Colecþiilor ”i aprobatª prin ordin al ministrului
culturii.

Amendament propus de Comisie

Alin. (5) din Art. 10 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(5) Hotªrârea de clasare va fi semnatª de pre”edintele
Comisiei Naþionale a Muzeelor ”i Colecþiilor ”i aprobatª
prin ordin al ministrului culturii, în interiorul termenului
prevªzut la alin. (3) .

Pentru a se evita
prelungirea nejustificatª a
procedurii de clasare.

9. Amendament propus de Comisie

Se introduce un alineat nou la art. 10, care va avea
urmãtorul cuprins:

     (7) ˛n cazul bunurilor culturale care nu au fost
clasate, concluziile raportului de expertizª cuprinzând
datele de identificare ale bunurilor se vor comunica
proprietarului sau titularului de alte drepturi reale, în
termen de 30 de zile de la data finalizªrii expertizei.

Pentru a respecta, pe
deplin, drepturile
proprietarilor sau ale altor
titulari de drepturi reale
asupra bunurilor culturale
care nu au fost clasate.
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10. Art. 11 �

(1) Ministerul Culturii va comunica, în
scris, proprietarului, titularului altor drepturi reale
sau, dupª caz, titularului dreptului de administrare,
hotªrârea de clasare în termen de 30 de zile de la
aprobarea sa, potrivit dispoziþiilor art. 10 alin. (5 ).

Amendament propus de dna. deputat Monica
Octavia Musca

Alin. (1) din art. 11 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

 (1) Ministerul Culturii va comunica, în scris,
proprietarului, titularului altor drepturi reale sau, dupª
caz, titularului dreptului de administrare, hotªrârea de
clasare în termen de 10 zile de la aprobarea sa.

Pentru a se asigura
definitivarea operativª a
procedurii de clasare.

11. Art. 11 �

(2) Ministerul Culturii va elibera, pentru
fiecare bun clasat aflat în proprietate privatª , un
certificat de identificare în care vor fi menþionate
”i date privind transferurile succesive de
proprietate ale bunului.

Amendament propus de Comisie

Alin. (2) din art. 11 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(2) Ministerul Culturii va elibera, pentru fiecare
bun clasat, un certificat de identificare în care pot fi
menþionate ”i date privind transferurile succesive de
proprietate ale bunului.

Pentru a se institui un
sistem prin care bunurile
culturale clasate sª fie
însoþite de certificate.

12. Art. 11 �

(3) Acest act nu constituie, prin el însu”i,
un titlu de proprietate.

Amendament propus de Comisie

Alin. (3) din art. 11 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(3) Pentru bunurile culturale aflate în proprietate
publicª, fi”a de evidenþª þine loc de certificat de
identificare.

Pentru a asigura un
tratament egal de
evidenþª, pentru toate
bunurile culturale clasate.
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13. Art. 11� Amendament propus de Comisie

Se introduce un alineat nou la art. 11, care va avea
urmãtorul cuprins:

     (4) Certificatul de identificare însoþe”te bunul clasat
”i nu constituie, prin el însu”i, un titlu de proprietate.

Pentru a a asigura un
tratament egal de
evidenþª pentru toate
bunurile culturale clasate.

14. Art. 12 �

(5) Extrase din aceste inventare pot fi
furnizate, la cerere, de cªtre Ministerul Culturii, cu
avizul Comisiei Naþionale a Muzeelor ”i
Colecþiilor,  instituþiilor specializate, cercetªtorilor
”i altor speciali”ti acreditaþi, în vederea
desfª”urªrii unor activitªþi specifice de
identificare, cercetare ”i publicare, ori organelor
de poliþie, organelor de urmªrire penalª ”i
instanþelor judecªtore”ti.

Amendament propus de Comisie

Alin. (5) din art. 12 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(5) Extrase din aceste inventare pot fi furnizate,
la cerere, de cªtre Ministerul Culturii, instituþiilor
specializate, cercetªtorilor ”i altor speciali”ti acreditaþi,
în vederea desfª”urªrii unor activitªþi specifice de
identificare, cercetare ”i publicare;  comunicarea publicª
a datelor de identificare ale proprietarului se poate face
numai cu acordul prealabil al acestuia.

Pentru a elimina
posibilitatea comiterii
unor abuzuri.

15. Art. 12� Amendament propus de Comisie

La art. 12 se adaugã un nou alineat, (6), care va avea
urmãtorul conþinut:

     (6) Se pot furniza informaþii cuprinse în aceste
inventare, organelor de poliþie, organelor de urmªrire
penalª ”i instanþelor judecªtore”ti , numai pentru
soluþionarea unor cauze în directª legªturª cu bunurile
culturale mobile clasate respective ”i numai cu
respectarea prevederilor legale în materie.

Pentru a elimina
posibilitatea comiterii
unor abuzuri.
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16. Art. 13

(1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale,
titularii dreptului de administrare ”i deþinªtorii cu
orice titlu ai bunurilor culturale mobile pentru care
s-a declan”at procedura de clasare au obligaþia de
a asigura condiþiile necesare de examinare a
bunurilor respective de cªtre speciali”ti ”i experþi.

(2) Bunurile culturale mobile pot fi
preluate pentru analize de laborator numai în
cazurile deosebite ”i pentru perioadele
determinate, prevªzute în Normele de clasare a
bunurilor culturale mobile. Preluarea acestora se
face pe baza unui act de predare-primire încheiat
cu persoanele fizice sau juridice, dupª caz,
prevªzute la alin. (1).

Amendament propus de Comisie

Art. 13 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

(1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale,
titularii dreptului de administrare ”i deþinªtorii cu orice
titlu ai bunurilor culturale mobile pentru care s-a
declan”at procedura de clasare au obligaþia de a permite
examinarea bunurilor respective de cªtre speciali”ti ”i
experþi.

(2) Bunurile culturale mobile pot fi preluate
pentru analize de laborator numai în cazuri deosebite ”i
pentru perioade determinate, prevªzute în Normele de
clasare a bunurilor culturale mobile, numai cu acordul
proprietarilor sau al titularilor altor  drepturi reale, dupª
caz; preluarea acestora se face pe baza unui act de
predare-primire încheiat cu persoanele fizice sau
juridice, dupª caz, prevªzute la alin. (1).

Pentru a elimina
posibilitatea comiterii
unor abuzuri ”i din
motive de tehnicª
legislativª.

17. Art. 15 �

(2) ˛n cazul în care a fost respinsª o cerere
de clasare, procedura poate fi reluatª dupª
minimum trei ani.

Amendament propus de dl. Alexandru Ioan Badea

Alin. (2) din art. 15 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(2) ˛n cazul în care un bun cultural nu a fost
clasat, procedura poate fi reluatª , la cerere, dupª
minimum trei ani; în situaþiile în care au apªrut elemente
noi, justificative, acest termen poate fi redus.

Pentru a se institui un
sistem de clasare suplu ”i
asigurator.
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18. Amendament propus de dl. deputat Márton Árp ád
Francisc

Art. 16 devine art. 17, iar art. 17 devine art. 16.

Pentru a asigura mai
multª coerenþª textului.

19. Art. 16

Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o
categorie juridicª a Patrimoniului Cultural în alta
se poate face cu respectarea acelora”i proceduri
prevªzute pentru clasare.

Amendament propus de Comisie

Art. 17 (conform noii numerotãri) se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins:

Art. 17. - Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o
categorie juridicª a Patrimoniului Cultural în alta se
poate face numai cu respectarea acelora”i proceduri
prevªzute pentru clasare.

Pentru a se elimina
posibilitatea unor
abuzuri.

20. Art. 17 �

(4) Hotªrârea de declasare se co municª, în
scris, proprietarului ”i titularului altor drepturi
reale, dupª caz, precum ”i titularului dreptului de
administrare, în termen de 30 de zile de la
aprobarea sa.

Amendament propus de Comisie

Alin. (4) din art. 16 (conform noii numerotãri) se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

(4) Hotªrârea de declasare se comunicª, în scris,
proprietarului, titularului altor drepturi reale, precum ”i
titularului dreptului de administrare, dupª caz.

Pentru eliminarea unei
redundanþe.

21. Art. 18�

     (3) ˛n cazul în care proprietarul sau titularul
dreptului de administrare este nemulþumit de
rªspunsul la contestaþia adresatª Ministerului
Culturii, el se poate adresa instanþelor
judecªtore”ti competente, în condiþiile legii
contenciosului administrativ.

Amendament propus de Comisie

Alin. (3) din art. 18 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(3) ˛n cazul în care proprietarul sau titularul dreptului de
administrare este nemulþumit de rªspunsul la contestaþia
adresatª Ministerului Culturii, el se poate adresa , în
condiþiile legii contenciosului administrativ, instanþelor

Pentru a evita orice
confuzie în ceea ce
prive”te condiþiile de
contestare.
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judecªtore”ti competente.

22. Art. 20

(1) Pentru organizarea unor expoziþii sau a
altor proiecte culturale, instituþiile publice pot
împrumuta, dupª caz, altor instituþii publice sau
private din þarª, în condiþiile dreptului comun,
bunuri culturale mobile clasate pe care le deþin în
administrare, cu avizul Comisiei Naþionale a
Muzeelor ”i Colecþiilor, cu aprobarea Ministerului
Culturii.

(2) ˛n acela”i scop, bunurile culturale
mobile clasate, aparþinând cultelor religioase, pot
fi împrumutate instituþiilor publice specializate, cu
încuviinþarea  ”efilor de cult ”i cu avizul Comisiei
Naþionale a Muzeelor ”i Colecþiilor.

Amendament propus de Comisie

Art. 20 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 20. - (1) Pentru organizarea unor expoziþii sau a
altor proiecte culturale, instituþiile publice pot
împrumuta, dupª caz, unor instituþii publice sau
persoane juridice de drept privat din þarª, în condiþiile
dreptului comun, bunuri culturale mobile clasate pe care
le deþin în administrare, cu avizul Comisiei Naþionale a
Muzeelor ”i Colecþiilor ”i cu aprobarea Ministerului
Culturii.

     (2) Persoanele fizice ”i juridice de drept privat pot
împrumuta, cu acordul lor, în condiþiile dreptului
comun, bunuri culturale mobile clasate, instituþiilor
publice sau persoanelor juridice de drept privat din þarª.

     (3) Bunurile culturale mobile clasate, aparþinând
cultelor religioase, pot fi împrumutate instituþiilor
publice specializate, în condiþiile dreptului comun,  cu
aprobarea ”efilor de cult ”i cu avizul consultativ al
Comisiei Naþionale a Muzeelor ”i Colecþiilor.

     (4) Organizatorul expoziþiei sau al proiectului
cultural rªspunde civil, material, disciplinar sau penal,
dupª caz, de integritatea bunurilor expuse, luând toate
mªsurile necesare pentru înlªturarea oricªrui risc, în
condiþii de securitate, de conservare, de asigurare ”i de
stabilire a cotelor valorice respective.     

Pentru a stabili o regulª
generalª privind
modalitatea prin care se
poate organiza o
expoziþie sau alt tip de
proiect cultural cu bunuri
clasate, în condiþiile
asigurªrii deplinei
securitªþi a acestor
bunuri.



13

0 1 2 3

23. Art. 22�

(2) Agenþii economici specializ aþi, sau cei
care au prevªzut în obiectul de activitate ”i
vânzarea sau intermedierea vânzªrii unor bunuri
culturale mobile, î”i vor desfª”ura aceste activitªþi
numai pe baza autorizaþiei emise de Ministerul
Culturii, cu aprobarea Comisiei Naþionale a
Muzeelor ”i Colecþiilor, cu respectarea Normelor
privind comerþul cu bunuri culturale mobile.

Amendament propus de Comisie

Alin. (2) din art. 22 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(2) Agenþii economici specializaþi, sau cei care
au prevªzut în obiectul de activitate ”i vânzarea sau
intermedierea vânzªrii unor bunuri culturale mobile, î”i
vor desfª”ura aceste activitªþi numai pe baza autorizaþiei
emise de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei
Naþionale a Muzeelor ”i Colecþiilor, cu respectarea
Normelor privind comerþul cu bunuri culturale mobile.

Pentru a pune de acord
atribuþiile Comisiei
Naþionale a Muzeelor ”i
Colecþiilor cu prevederile
din acest articol.

24. Art. 22�

     (4) Agenþii economici autorizaþi sª
comercializeze bunuri culturale mobile sunt
obligaþi sª deþinª un registru în care sª
menþioneze, corect ”i complet, numele ”i adresa
ofertantului ”i a cumpªrªtorului , descrierea ”i
preþul fiecªrui bun vândut. I nformaþiile conþinute
în registru au caracter confidenþial.

Amendament propus de Comisie

Alin. (4) din art. 22 modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

     (4) Agenþii economici autorizaþi sª comercializeze
bunuri culturale mobile sunt obligaþi sª deþinª un
registru în care sª menþioneze, corect ”i complet, numele
”i adresa ofertantului, descrierea ”i preþul fiecªrui bun ,
informaþiile conþinute în registru având  caracter
confidenþial.

Pentru a asigura
confidenþialitatea datelor
cumpªrªtorului ”i din
motive de tehnicª
legislativª.

25. Art. 22�

(5) Agenþii economici autorizaþi sª
comercializeze bunuri culturale mobile au
obligaþia de a în”tiinþa, în scris, în termen de 5 zile
de la data ofertei, Inspectoratele Judeþene pentru

Amendament propus de Comisie

Alin. (5) din art. 22 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(5) Agenþii economici autorizaþi sª
comercializeze bunuri culturale mobile au obligaþia de a

Pentru a pune de acord
prevederile acestui articol
cu cele privind
declan”area din oficiu a
procedurii de clasare.
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Patrimoniul Cultural Naþional, despre existenþa
unor bunuri susceptibile de a fi clasate în Tezaur.

în”tiinþa, în scris, în termen de 5 zile de la data ofertei,
Inspectoratele Judeþene pentru Patrimoniul Cultural
Naþional, despre existenþa unor bunuri susceptibile de a
fi clasate.

26. Art. 23�

(1) Bunurile culturale mobile proprietate a
persoanelor fizice sau juridice de drept privat
clasate în Tezaur pot face obiectul unei vânzªri
publice numai în condiþiile exercitªrii dreptului de
preemþiune de cªtre statul român, prin Ministerul
Culturii, ”i cu respectarea dispoziþiilor art. 22 alin.
(7) al prezentei legi.

Amendament propus de Comisie

Alin. (1) din art. 23 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(1) Bunurile culturale mobile proprietate a
persoanelor fizice sau juridice de drept privat clasate în
Tezaur pot face obiectul unei vânzªri publice numai în
condiþiile exercitªrii dreptului de preemþiune de cªtre
statul român, prin Ministerul Culturii, ”i cu respectarea
dispoziþiilor art. 22 alin. (7) al prezentei legi.

Din motive de tehnicª
legislativª.

27. Art. 23�

(3) Termenul de exercitare a dreptului de
preemþiune a statului este de 30 de zile, calculat de
la data înregistrªrii comunicªrii prevªzute la alin.
(2).

Amendament propus de Comisie

Alin. (3) din art. 23 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(3) Termenul de exercitare a dreptului de
preemþiune a statului este de maximum 30 de zile,
calculat de la data înregistrªrii comunicªrii prevªzute la
alin. (2), iar valoarea de achiziþionare este aceea stabilitª
de vânzªtor sau de agentul economic autorizat .

Pentru mai multª rigoare
în privinþa modului de
stabilire a valorii
obiectului.

28. Art. 24�

(1) Scoaterea peste frontierª a bunurilor
culturale mobile constituie operaþiune de export .
Exportul poate fi temporar sau definitiv.

Amendament propus de Comisie

Alin. (1) din art. 24 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(1) Scoaterea peste frontierª a bunurilor culturale

Din motive de tehnicª
legislativª



15

mobile constituie operaþiune de export , care poate fi
temporar sau definitiv.

29. Art. 25�

(3) Exportul temporar al bunurilor
culturale mobile clasate în Tezaur, indiferent de
proprietar, se aprobª prin ordin al ministrului
culturii, cu avizul Comisiei Naþionale a Muzeelor
”i Colecþiilor, în condiþiile prezentei legi.

(4) Exportul definitiv al bunurilor culturale
mobile clasate în Fond, aflate în proprietatea
persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se
face numai potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (2) ”i
(3), dupª radierea prealabilª din inventarul
Fondului, efectuatª de cªtre Ministerul Culturii.

Amendament propus de dl. deputat Márton Árp ád
Francisc

Alin. (3) din art. 25 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(3) Fac excepþie de la prevederile alineatului (2)
bunurile culturale mobile reprezentând portrete de
familie � picturª, graficª, sculpturª, fotografie - aflate în
proprietatea persoanelor fizice, care pot fi exportate
definitiv, dacª acestea aparþin cetªþenilor români care au
domiciliul în strªinªtate sau care urmeazª sª-”i
stabilieascª domiciliul în strªinªtate.

(4) Exportul definitiv al bunurilor culturale
mobile clasate în Fond, aflate în proprietatea
persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se face
numai potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (2) ”i (3), dupª
radierea prealabilª din inventarul Fondului, efectuatª de
cªtre Ministerul Culturii.

Deoarece prevederea
iniþialª era redundantª
faþª de cea din art. 24
alin. (4), renumerotat, ”i
pentru a rªspunde unor
cereri exprese ale
cetªþenilor români
stabiliþi în strªinªtate. Din
motive de tehnicª
legislativª.

30. Art. 25�

     (5) Exportul definitiv al bunurilor culturale
mobile clasate, aflate în domeniul public, precum
”i cel al bunurilor culturale mobile clasate în
Tezaur, aflate în proprietatea persoanelor fizice
sau juridice de drept privat constituie operaþiuni de
export ilegal.

Amendament propus de dl. deputat Márton Árp ád
Francisc

Alin. (5) din art. 25 se eliminã.

Deoarece prevederile
acestui alineat sunt
redundante, faþª de
prevederile din art. 24
alin. (5).
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31. Art. 26�

(1) Bunurile culturale mobile clasate aflate
în domeniul public pot fi exportate definitiv în
cadrul unui schimb de bunuri culturale de aceea”i
importanþª ”i semnificaþie culturalª, numai în
cazuri cu totul excepþionale, în care prevaleazª
interesul istoric, ”tiinþific sau cultural. Bunul
cultural obþinut prin schimb urmeazª regimul
juridic al bunului dat în schimb, putând fi astfel,
dacª se justificª, afectat domeniului public al
statului sau al unitªþilor administrativ-teritoriale.

Amendament propus de Comisie

Alin. (1) din art. 26 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(1) Prin derogare de la prevederile art. 25 alin.
(1), bunurile culturale mobile clasate aflate în domeniul
public pot fi exportate definitiv în cadrul unui schimb de
bunuri culturale de aceea”i importanþª ”i semnificaþie
culturalª, numai în cazuri cu totul excepþionale, în care
prevaleazª interesul istoric, ”tiinþific sau cultural.

Din motive de tehnicª
legislativª.

32. Art. 26� Amendament propus de Comisie

În articolul 26  se introduce un nou alineat, (2), care
va cuprinde textul celei de a doua propoziþii din alin.
(1), dupã cum urmeazã:

     (2) Bunul cultural obþinut prin schimb urmeazª
regimul juridic al bunului dat în schimb, putând fi astfel,
dacª se justificª, afectat domeniului public al statului
sau al unitªþilor administrativ-teritoriale.

Din motive de tehnicª
legislativª.

33. Art. 26�

(2) ˛n vederea schimbului prevªzut la alin.
(1), prin hotªrâre a Guvernului sau hotªrâre a
Consiliului local, dupª caz, se aprobª dezafectarea
bunurilor culturale mobile clasate aflate in
domeniul public ”i trecerea în proprietatea privatª

Amendament propus de Comisie

Alineatul (2) din art. 26 devine alin. (3), iar alineatul
(3) devine alin. (4):

(3) ˛n vederea schimbului prevªzut la alin. (1),
prin hotªrâre a Guvernului sau hotªrâre a Consiliului

Din motive de tehnicª
legislativª.
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a statului sau a unitªþii administrativ-teritoriale.

(3) Schimbul, indiferent de proprietar, este
avizat de Comisia Naþionalª a Muzeelor ”i
Colecþiilor ”i este aprobat prin hotªrâre a
Guvernului, iniþiatª de Ministerul Culturii.

local, dupª caz, se aprobª dezafectarea bunurilor
culturale mobile clasate aflate in domeniul public ”i
trecerea în proprietatea privatª a statului sau a unitªþii
administrativ-teritoriale.

(4) Schimbul, indiferent de proprietar, este avizat
de Comisia Naþionalª a Muzeelor ”i Colecþiilor ”i este
aprobat prin hotªrâre a Guvernului, iniþiatª de
Ministerul Culturii.

34. Art. 27.

˛n cazul persoanelor fizice sau juridice de
drept privat, proprietare ale bunului sau bunurilor
clasate în Tezaur, schimbul va putea fi aprobat, în
cazuri cu totul excepþionale, numai  cu avizul
Comisiei Naþionale a Muzeelor ”i Colecþiilor ”i
prin ordin al ministrului culturii.

Amendament propus de Comisie

Art. 27 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 27. - ˛n cazul persoanelor fizice sau juridice de
drept privat, proprietare ale bunului sau bunurilor
clasate în Tezaur, schimbul, în cazul unei operaþiuni de
export definitiv al acestor bunuri, va putea fi aprobat,
prin ordin al ministrului culturii, cu avizul Comisiei
Naþionale a Muzeelor ”i Colecþiilor.

Pentru mai multª rigoare
în exprimare.

35. Art. 28�

(2) Comisia Naþionalª a Muzeelor ”i
Colecþiilor este obligatª sª se pronunþe, în legªturª
cu clasarea bunului cultural mobil, în termen de 45
de zile de la data declan”ªrii procedurii de clasare.

Amendament propus de Comisie

Alin. (2) din art. 28 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(2) Comisia Naþionalª a Muzeelor ”i Colecþiilor
este obligatª sª se pronunþe, în legªturª cu clasarea
bunului cultural mobil, în termen de 30 de zile de la data
declan”ªrii procedurii de clasare.

Pentru a pªstra coerenþa
legii.

36. Art. 30

(1) Persoanele fizice sau juridice de drept

Amendament propus de Comisie

Art. 30 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Pentru a se evita orice
confuzie cu privire la
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privat proprietare ale bunurilor culturale mobile
clasate au obligaþia de a anunþa, în scris,
Inspectoratele Judeþene pentru Patrimoniul
Cultural Naþional, în termen de 15 zile de la data
transferului unui astfel de bun în proprietatea altei
persoane, precum ”i de la data instituirii unui drept
real asupra unui astfel de bun.

(2) Proprietarii, titularii altor drepturi reale,
titularii dreptului de administrare, precum ”i
deþinªtorii cu orice titlu ai bunurilor culturale
mobile clasate au obligaþia de a anunþa, în scris, de
îndatª , organul de poliþie din raza teritorialª ,
precum ”i Inspectoratul Judeþean pentru
Patrimoniul Cultural Naþional, în termen de 7 zile
de la data constatªrii, pierderea, furtul, distrugerea
totalª sau parþialª a unui astfel de bun.

(3) Dupª înregistrarea comunicªrii
prevªzute la alin. ( 2), Inspectoratele Judeþene
pentru Patrimoniul Cultural Naþional vor anunþa
imediat în scris organele de poliþie din raza
teritorialª.

 Art. 30. - (1) Persoanele fizice sau juridice de
drept privat proprietare ale bunurilor culturale mobile
clasate au obligaþia de a anunþa, în scris, Inspectoratele
Judeþene pentru Patrimoniul Cultural Naþional, în
termen de 15 zile de la data transferului unui astfel de
bun în proprietatea altei persoane, precum ”i de la data
instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun.

(2) ˛n cazul pierderii sau al furtului bunurilor
culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor
drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum
”i deþinªtorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligaþia
de a anunþa, în scris, în termen de 24 ore de la
constatare, organul de poliþie din raza teritorialª.

(3) ˛n cazurile prevªzute la alin. (2), precum ”i în
cazul distrugerii totale sau parþiale a bunurilor culturale
mobile clasate, proprietarii, titularii altor drepturi reale,
titularii dreptului de administrare, precum ”i deþinªtorii
cu orice titlu ai acestor bunuri au obligaþia de a anunþa
Inspectoratul Judeþean pentru Patrimoniul Cultural
Naþional, în scris, în termen de 7 zile de la constatare.

     (4) Dupª înregistrarea comunicªrii prevªzute la alin.
(3), Inspectoratele Judeþene pentru Patrimoniul Cultural
Naþional vor anunþa imediat , în scris, organele de poliþie
din raza teritorialª.

responsabilitªþi.

37. Capitolul  IV. REGIMUL JURIDIC AL
BUNURILOR CULTURALE MOBILE
DESCOPERITE FORTUIT SAU PRIN

Amendament propus de Comisie

Titlul capitolului IV se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

Pentru o mai corectª
definire a termenilor.
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CERCETÃRI DIRIJATE CAPITOLUL  IV

Regimul juridic al bunurilor arheologice mobile
descoperite întâmplãtor sau prin cercetãri
sistematice

38. Art. 32

(1) Bunurile arheologice, epigrafice,
numismatice, paleontologice sau geolitice,
descoperite în cadrul unor cercetªri dirijate, cu
scop arheologic sau geologic, precum ”i cele
descoperite fortuit, prin lucrªri de orice naturª, în
sol, la suprafaþa solului ”i submarine, intrª în
proprietatea statului sau a unitªþilor administrativ-
teritoriale, potrivit dispoziþiilor legale, indiferent
de regimul juridic de proprietate asupra terenului.

(2) Din momentul descoperirii, bunurile
prevªzute la alin. 1 sunt supuse procedurii de
clasare, în condiþiile prezentei legi, ”i vor fi
transmise, potrivit legii, în administrare
instituþiilor publice specializate, de interes naþional
sau local, cu avizul Comisiei Naþionale a
Muzeelor ”i Colecþiilor.

Amendament propus de dl. deputat Puiu Haºotti

Art. 32 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 32. - (1) Bunurile arheologice, epigrafice,
numismatice, paleontologice sau geolitice, descoperite
în cadrul unor cercetªri sistematice, cu scop arheologic
sau geologic, precum ”i cele descoperite întâmplªtor ,
prin lucrªri de orice naturª, în sol, la suprafaþa solului ”i
submarine, intrª în proprietate publicª , potrivit
dispoziþiilor legale, indiferent de regimul juridic de
proprietate asupra terenului.

(2) Din momentul descoperirii, bunurile
prevªzute la alin. (1) sunt supuse procedurii de clasare,
în condiþiile prezentei legi, ”i intrª în administrarea
instituþiei care finanþeazª sau coordoneazª sªpªturile; în
cazul în care Comisia Naþionalª a Muzeelor ”i
Colecþiilor constatª cª în instituþia respectivª nu sunt
îndeplinite condiþiile corespunzªtoare de conservare ”i
securitate, aceasta va propune Inspectoratului pentru
Patrimoniul Cultural Naþional, pe raza de activitate a
cªruia au fost descoperite bunurile arheologice în cauzª,
alte instituþii publice specializate care îndeplinesc
condiþiile corespunzªtoare; Inspectoratul pentru
Patrimoniul Cultural Naþional va decide asupra

Pentru  a delimita
drepturile tuturor
instituþiilor ”i autoritªþilor
implicate în cercetªrile
arheologice.
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instituþiei în administrarea cªreia vor intra bunurile
arheologice respective.

     (3) ˛n cazul bunurilor arheologice descoperite
întâmplªtor, acestea intrª în proprietatea publicª a
unitªþilor administrativ�teritoriale judeþene,
aplicându-se prevederile de la alineatul precedent.

39. Art. 33

(1) Cercetªrile arheologice, precum ”i cele
de prospectare preventivª sau de salvare sunt
autorizate, coordonate ”i controlate de Comisia
Naþionalª de Arheologie ”i de Ministerul Culturii.

(2) Persoanele fizice sau juridice
neautorizate nu au dreptul de a efectua detecþii ”i
cercetªri în siturile arheologice.

Amendament propus de Comisie

Art. 33 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 33. - (1) Cercetªrile arheologice sistematice,
precum ”i cele de prospectare preventivª sau de salvare
sunt autorizate, coordonate ”i controlate de Comisia
Naþionalª de Arheologie ”i de Ministerul Culturii.

(2) Persoanele fizice sau juridice neautorizate nu
au dreptul de a efectua detecþii ”i cercetªri în siturile
arheologice, sau orice fel de alte intervenþii care pot
deteriora sau deranja aceste situri.

Pentru mai exacta
definire a termenilor.

40. Art. 34�

(2) ˛n cazul în care proprietarul terenului
nu î”i dª acordul pentru efectuarea cercetªrilor
arheologice, acestea vor putea fi autorizate de
cªtre instanþa judecªtoreascª la cererea autoritªþii
publice sau a instituþiei publice, dupª caz, în
subordinea cªrora  se aflª iniþiatorul cercetªrilor
arheologice.

Amendament propus de Comisie

Alin. (2) din art. 34 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(2) ˛n cazul în care proprietarul terenului nu î”i
dª acordul pentru efectuarea cercetªrilor arheologice,
acestea vor putea fi autorizate de cªtre instanþa
judecªtoreascª la cererea autoritªþii publice sau a
instituþiei publice, dupª caz, în subordinea cªreia  se aflª
iniþiatorul cercetªrilor arheologice.

Pentru evitarea oricªrei
confuzii.
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41. Art. 34� Amendament propus de dl. deputat Puiu Haºotti

La art. 34 se introduc douã alineate noi, care vor
avea urmãtorul cuprins:

     (6) Efectuarea cercetªrilor pentru eliberarea terenului
de sarcinª arheologicª, indiferent de regimul proprietªþii
acestuia, ”i în care se gªsesc bunuri arheologice
identificate prin investigaþii anterioare, este obligatorie;
eliberarea terenului de sarcinª arheologicª se va
desfª”ura înaintea efectuªrii oricªror lucrªri care
afecteazª situl.

     (7) Finanþarea cercetªrilor arheologice prevªzute la
alin. (6) este asiguratª de beneficiarul lucrªrilor.

Pentru salvagardarea
bunurilor arheologice în
cazul lucrªrilor de
investiþii sau al altor
tipuri de lucrªri.

42. Art. 35

(1) Persoanele fizice care au descoperit, în
mod fortuit, bunuri din categoria celor prevªzute
la art. 32 alin. (1), sunt obligate sª le predea, în
termen de 48 de ore de la descoperire, primarului
unitªþii administrativ-teritoriale în raza cªreia a
fost fªcutª descoperirea.

Amendament propus de dl. deputat Márton Árp ád
Francisc

Alin. (1) din art. 35 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

Art. 35. - (1) Persoanele fizice care au descoperit, în
mod întâmplªtor , bunuri din categoria celor prevªzute la
art. 32 alin. (1), sunt obligate sª le predea, în termen de
48 de ore de la descoperire, primarului unitªþii
administrativ-teritoriale în raza cªreia a fost fªcutª
descoperirea.

Pentru consecvenþa
textului legislativ.

43. Art. 35�

(4) Autorii descoperirilor fortuite, care au

Amendament propus de Comisie

Alin. (4) – (6) din art. 35 se modificã ºi vor avea

Pentru o mai clarª
exprimare, uzitând
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predat, în condiþiile prevªzute la alin. (1), bunurile
descoperite, au dreptul la o recompensª bªneascª
de 30% din valoarea bunului, calculatª la
momentul acordªrii recompensei . ˛n cazul
descoperirii unor bunuri culturale de valoare
excepþionalª, se poate acorda ”i o bonificaþie
suplimentarª de pânª la 15% din valoarea bunului.

(5) Valoarea bunurilor astfel descoperite se
stabile”te de cªtre speciali”tii Inspectoratului
Judeþean pentru Patrimoniul Cultural Naþional sau
experþi acreditaþi, dupª caz.

(6) Recompensele ”i bonificaþia, stabilite
potrivit alin. (4) ”i (5), vor fi suportate din bugetul
Ministerului Culturii sau din bugetele locale, în
funcþie de subordonarea instituþiilor culturale în
patrimoniul cªrora vor fi trecute bunurile
descoperite, ”i vor fi plªtite în cel mult 18 luni de
la data predªrii bunului.

urmãtorul cuprins:

(4) Autorii descoperirilor întâmplªtoare , care au
predat, în condiþiile prevªzute la alin. (1), bunurile
descoperite, au dreptul la o recompensª bªneascª de
30% din valoarea bunului, calculatª la momentul
acordªrii recompensei , iar în cazul descoperirii unor
bunuri culturale de valoare excepþionalª, se poate acorda
”i o bonificaþie suplimentarª de pânª la 15% din
valoarea bunului.

(5) Valoarea bunurilor astfel descoperite se
stabile”te de cªtre speciali”tii Inspectoratului Judeþean
pentru Patrimoniul Cultural Naþional sau de cªtre
experþi acreditaþi, dupª caz.

(6) Recompensele ”i bonificaþia, stabilite potrivit
alin. (4) ”i (5), vor fi suportate din bugetul ordonatorului
principal de credite sau din bugetele locale, în funcþie de
subordonarea instituþiilor culturale în administrarea
cªrora vor fi transmise bunurile descoperite, ”i vor fi
plªtite în cel mult 18 luni de la data predªrii bunului.

termeni de specialitate.

44. Art. 36

(1) Copiile, mulajele, tirajele postume ”i
facsimilele executate dupª bunuri culturale mobile
clasate trebuie sª fie marcate vizibil pentru a nu fi
confundate cu originalul. Ele vor purta menþiunea
�copie�, �facsimil�, �tiraj postum�, anul de
execuþie, autorul , precum ”i specificarea colecþiei
în care se aflª originalul.

Amendament propus de Comisie

Alin. (1) din art. 36 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(1) Copiile, mulajele, tirajele postume ”i
facsimilele executate dupª bunuri culturale mobile
clasate trebuie sª fie marcate vizibil pentru a nu fi
confundate cu originalul; ele vor purta menþiunea
�copie�, �facsimil�, �tiraj postum�, numele autorului ”i

Pentru evitarea oricªror
confuzii.
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anul în care se face copia, precum ”i specificarea
colecþiei în care se aflª originalul.

45. Art. 37

(1) Copiile, mulajele, tirajele postume ”i
facsimilele dupª bunuri culturale mobile clasate,
aflate în proprietate publicª pot fi executate numai
cu acordul scris al titularului dreptului de
administrare ”i cu avizul Comisiei Naþionale a
Muzeelor ”i Colecþiilor.

(2) Copiile, mulajele, tirajele postume ”i
facsimilele dupª bunuri culturale mobile clasate,
aflate în proprietatea persoanelor fizice sau
juridice de drept privat pot fi executate numai cu
acordul scris al proprietarului.

(3) Reproducerea bunurilor culturale
mobile clasate prin mijloace foto, video sau
digitale se face cu acordul scris al titularului
dreptului de administrare sau al proprietarului
bunului reprodus, dupª caz.

Amendament propus de Comisie

Alin. (1) - (3) din art. 37 se modificã ºi vor avea
urmãtorul cuprins:

(1) Copiile, mulajele, tirajele postume ”i
facsimilele dupª bunuri culturale mobile clasate, aflate
în proprietate publicª , pot fi executate numai cu acordul
scris al titularului dreptului de administrare ”i cu avizul
Comisiei Naþionale a Muzeelor ”i Colecþiilor.

(2) Copiile, mulajele, tirajele postume ”i
facsimilele dupª bunuri culturale mobile clasate, aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept
privat, pot fi executate numai cu acordul scris al
proprietarului.

(3) Reproducerea bunurilor culturale mobile
clasate prin mijloace foto, video sau numerice se face cu
acordul scris al titularului dreptului de administrare sau
al proprietarului bunului reprodus, dupª caz.

Pnetru corectarea unor
erori materiale ”i pentru
utilizarea unor termeni
acceptaþi în limba
românª.

46. Art. 38

(1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale,
titularii dreptului de administrare, precum  ”i
deþinªtorii cu orice titlu ai bunurilor culturale
mobile clasate au urmªtoarele obligaþii:

a) sª nu distrugª ”i sª nu deterioreze aceste
bunuri iar în cazul celor din metale preþioase sª nu

Amendament propus de Comisie

Art. 38 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 38. - (1) Proprietarii, titularii altor drepturi reale,
titularii dreptului de administrare, precum  ”i deþinªtorii
cu orice titlu ai bunurilor culturale mobile clasate au
urmªtoarele obligaþii:

Pentru înlªturarea
oricªror posibile confuzii.
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le topeascª;

b) sª ia mªsuri pentru prevenirea
distrugerii sau deteriorªrii acestor bunuri;

c) sª în”tiinþeze, în termen de 5 zile,
Inspectoratele Judeþene pentru Patrimoniul
Cultural Naþional sau Ministerul Culturii, în cazul
constatªrii unui pericol iminent de distrugere sau
degradare gravª a acestor bunuri;

d) sª nu utilizeze ”i sª nu permitª utilizarea
acestor bunuri la organizarea de spectacole, parade
ale modei, ca recuzitª cinematograficª sau
teatralª, precum ”i în orice alte scopuri care le-ar
periclita integritatea sau le-ar expune primejdiei de
a fi pierdute, deteriorate sau sustrase;

e) sª asigure securitatea acestor bunuri;

f) sª permitª accesul speciali”tilor
Inspectoratelor Judeþene pentru Patrimoniul
Cultural Naþional în vederea constatªrii stªrii de
conservare a acestor bunuri. ˛n cazul deþinªtorilor
persoane fizice, accesul speciali”tilor
Inspectoratelor Judeþene pentru Patrimoniul
Cultural Naþional va fi posibil numai cu acordul
proprietarului sau al titularului altor drepturi reale;

g) sª asigure conservarea acestor bunuri.

(2) Proprietarii, titularii altor drepturi reale
”i titularii dreptului de administrare a bunurilor

a) sª nu distrugª ”i sª nu deterioreze aceste
bunuri, iar în cazul celor din metale preþioase sª nu le
topeascª;

b) sª ia mªsuri pentru prevenirea distrugerii sau
deteriorªrii acestor bunuri precum ”i sª pentru pªstrarea
integritªþii acestora ;

c) sª în”tiinþeze, în termen de maximum 5 zile,
Inspectoratele Judeþene pentru Patrimoniul Cultural
Naþional sau Ministerul Culturii, în cazul constatªrii
unui pericol iminent de distrugere sau degradare gravª a
acestor bunuri;

d) sª nu utilizeze ”i sª nu permitª utilizarea
acestor bunuri la organizarea de spectacole, parade ale
modei, ca recuzitª cinematograficª sau teatralª, precum
”i în orice alte scopuri care le-ar periclita integritatea sau
le-ar expune primejdiei de a fi pierdute, deteriorate sau
sustrase;

e) sª asigure securitatea acestor bunuri;

f) sª permitª accesul speciali”tilor
Inspectoratelor Judeþene pentru Patrimoniul Cultural
Naþional în vederea constatªrii stªrii de conservare a
acestor bunuri; în cazul deþinªtorilor persoane fizice,
accesul speciali”tilor Inspectoratelor Judeþene pentru
Patrimoniul Cultural Naþional va fi posibil numai cu
acordul proprietarului;

g) sª asigure conservarea acestor bunuri.
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culturale mobile clasate au, în aceastª calitate, ”i
urmªtoarele obligaþii:

a) sª asigure restaurarea bunurilor;

b) sª încredinþeze executarea lucrªrilor de
restaurare exclusiv speciali”tilor restauratori
acreditaþi de cªtre Comisia Naþionalª a Muzeelor
”i Colecþiilor.

(3) Ministerele, celelalte organe sau
autoritªþi centrale, precum ”i autoritªþile
administraþiei publice locale care au în subordine
instituþii  publice specializate ”i nespecializate, ce
administreazª  bunuri culturale mobile clasate, au
obligaþia sª finanþeze achiziþia ”i instalarea de
sisteme antiefracþie, antiincendiu  ”i de asigurare a
microclimatului pentru protecþia patrimoniului
respectiv.

(2) Proprietarii sau titularii dreptului de
administrare a bunurilor culturale mobile clasate au, în
aceastª calitate, ”i urmªtoarele obligaþii:

a) sª asigure restaurarea bunurilor;

b) sª încredinþeze executarea lucrªrilor de
restaurare exclusiv speciali”tilor restauratori acreditaþi
de cªtre Comisia Naþionalª a Muzeelor ”i Colecþiilor.

(3) Instituþiile  publice specializate ”i
nespecializate, cultele, precum ”i agenþii economici care
deþin, cu orice titlu,  bunuri culturale mobile clasate, au
obligaþia sª finanþeze achiziþia ”i instalarea de  sisteme
antiefracþie, antiincendiu ”i de asigurare a
microclimatului pentru protecþia bunurilor culturale
mobile.

47. Art. 40

Pentru efectuarea de studii ”i lucrªri de
specialitate, instituþiile publice au obligaþia sª
permitª accesul speciali”tilor acreditaþi ”i a
cercetªtorilor la bunurile deþinute, cu orice titlu, în
condiþii convenite de comun acord.

Amendament propus de Comisie

Art. 40 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 40. - (1) Pentru efectuarea de studii ”i lucrªri de
specialitate, instituþiile publice au obligaþia sª permitª
accesul speciali”tilor acreditaþi ”i a cercetªtorilor , la
bunurile deþinute, în administrare, în condiþii convenite
de comun acord.

     (2) ˛n cazul bunurilor aflate în proprietate privatª,
pentru efectuarea de studii ”i lucrªri de specialitate, este
necesar acordul proprietarului.

Pentru corectarea unei
erori materiale ”i pentru a
asigura dreptul
proprietarului de a decide
în legªturª cu efectuarea
studiilor asupra
obiectelor aflate în
proprietatea sa.
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48. Art. 41�

(4) ˛n cazul comiterii de erori profesionale
grave, Comisia Naþionalª a Muzeelor ”i
Colecþiilor poate suspenda, pe termen de pânª la 2
ani, sau retrage certificatul de liberª practicª
prevªzut la alin. (3).

(5) Laboratoarele ”i atelierele care
efectueazª lucrªri de conservare a ”i restaurare a
bunurilor culturale mobile funcþioneazª pe baza
unei autorizaþii eliberate de Ministerul Culturii cu
acordul Comisiei Naþionale a Muzeelor ”i
Colecþiilor, potrivit Normelor privind
laboratoarele ”i atelierele de conservare ”i
restaurare.

Amendament propus de Comisie

Alin. (4) º i (5) din art. 41 se modificã ºi vor avea
urmãtorul cuprins:

(4) ˛n cazul comiterii de erori profesionale grave,
constatate de Comisia Naþionalª a Muzeelor ”i
Colecþiilor , Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei
Naþionale a Muzeelor ”i Colecþiilor,  poate suspenda, pe
termen de pânª la 2 ani, sau , dupª caz, poate  retrage
certificatul de liberª practicª prevªzut la alin. (3).

(5) Laboratoarele ”i atelierele care efectueazª
lucrªri de conservare ”i restaurare a bunurilor culturale
mobile funcþioneazª pe baza unei autorizaþii eliberate de
Ministerul Culturii cu acordul Comisiei Naþionale a
Muzeelor ”i Colecþiilor, potrivit Normelor privind
autorizarea laboratoarelor ”i a atelierelor de conservare
”i restaurare.

Pentru facilitarea
înþelegerii textului.

49. Art. 41�

(8) Laboratoarele de conservare ”i
restaurare care funcþioneazª în cadrul instituþiilor
publice muzeale pot efectua astfel de lucrªri
pentru alte instituþii publice muzeale, pentru
persoane fizice sau juridice de drept public sau
privat, cu respectarea condiþiilor prevªzute de
prezenta   lege. ˛n aceste cazuri, solicitanþii vor
suporta cheltuielile legate de aceste lucrªri.

Amendament propus de Comisie

Alin. (8) art. 41 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(8) Laboratoarele de conservare ”i restaurare
care funcþioneazª în cadrul instituþiilor publice muzeale
pot efectua astfel de lucrªri pentru alte instituþii publice
muzeale, pentru persoane fizice sau juridice de drept
public sau privat, cu respectarea condiþiilor prevªzute de
prezenta   lege; în aceste cazuri, solicitanþii vor suporta

Din motive de tehnicª
legislativª ”i pentru
eliminarea unor posibile
confuzii.
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cheltuielile legate de aceste lucrªri , în condiþiile
prevªzute de prezenta lege .

50. Art. 42

Restaurarea bunurilor culturale mobile
clasate în Tezaur, proprietate a persoanelor fizice
”i juridice, precum ”i a cultelor religioase, se face
numai cu avizul Comisiei Naþionale a Muzeelor ”i
Colecþiilor ”i numai în laboratoarele sau atelierele
autorizate, stabilite de aceasta.

Amendament propus de Comisie

Art. 42 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 42. - Restaurarea bunurilor culturale mobile clasate
în Tezaur se face numai cu avizul Comisiei Naþionale a
Muzeelor ”i Colecþiilor ”i numai în laboratoarele sau
atelierele autorizate.

Pentru elimiarea unei
redundanþe.

51. Art. 43� Amendament propus de Comisie

La art. 43 se introduce un nou alineat (3), care va
avea urmãtorul cuprins:

 (3) Sumele utilizate de cªtre proprietari pentru
operaþiunile de restaurare ”i conservare dispuse în
conformitate cu prevederile alin. (1) sunt deductibile la
calcularea impozitului pe venit sau profit, dupª caz.

Pentru a oferi
proprietarilor un sprijin
financiar, þinând cont de
faptul cª pªstrarea în
bune condiþii a bunurilor
clasate este în interesul
public ”i cª operaþiunile
de conservare ”i
restaurare sunt foarte
scumpe.

52. Art. 43�

(3) ˛n cazul în care proprietarul bunului
clasat în Tezaur este o persoanª fizicª despre care
se constatª cª nu are posibilitªþi financiare pentru
acoperirea cheltuielilor de restaurare ”i conservare,
aceste operaþiuni pot fi finanþate potrivit
dispoziþiilor prezentei legi.

Amendament propus de Comisie

Alin. (3) din art. 43 devine alin. (4), se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins:

(4) ˛n cazul în care proprietarul bunului clasat în Tezaur
este o persoanª fizicª care declarª pe propria rªspundere
cª nu are posibilitªþi financiare pentru acoperirea
cheltuielilor de restaurare ”i conservare, aceste

Pentru înlªturarea
oricªror confuzii.
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operaþiuni pot fi finanþate , parþial sau integral, de la
bugetul de stat ori de la bugetele locale, dupª caz,
potrivit dispoziþiilor prezentei legi.

53. Art. 44�

(2) Titularii dreptului de administrare a
acestor bunuri sunt obligaþi sª permitª examinarea
lor de cªtre speciali”tii anume desemnaþi de
Ministerul Culturii,  care vor propune, dacª este
cazul, declan”area procedurii de clasare.

(3) Este interzisª topirea sau modificarea,
sub orice formª, a bunurilor culturale mobile
aflate în proprietatea, administrarea ori sunt
deþinute, cu orice titlu, de Banca Naþionalª a
României, de Monetªria Statului sau de cªtre
celelalte bªnci.

Amendament propus de Comisie

Alin. (2) º i (3) din art. 44 se modificã ºi vor avea
urmãtorul cuprins:

(2) Titularii dreptului de administrare asupra
acestor bunuri sunt obligaþi sª permitª examinarea lor de
cªtre speciali”tii anume desemnaþi de Ministerul
Culturii,  care vor propune, dacª este cazul, declan”area
procedurii de clasare.

(3) Este interzisª topirea sau modificarea, sub
orice formª, a bunurilor culturale mobile clasate, care
sunt deþinute, cu orice titlu, de Banca Naþionalª a
României, de Monetªria Statului sau de cªtre celelalte
bªnci.

Pentru simplificarea
textului de lege.

54. Art. 45

(1) Finanþarea activitªþilor de descoperire,
cercetare, expertizare, clasare, evidenþª,
conservare, restaurare, protecþie ”i punere în
valoare a bunurilor culturale mobile clasate,
indiferent de proprietar, de titularii altor drepturi
reale ”i de titularii dreptului de administrare, se
poate face de cªtre Ministerul Culturii, autoritªþile
administraþiei publice locale, Academia Românª,
alte instituþii publice, dupª caz, din venituri

Amendament propus de dl. deputat Puiu Haºotti

Art. 45, renumerotat, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:

Art. 45. - (1) Finanþarea activitªþilor de descoperire,
cercetare, expertizare, clasare, evidenþª, conservare,
restaurare, protecþie ”i punere în valoare a bunurilor
culturale mobile clasate, indiferent de proprietar, de
titularii altor drepturi reale ”i de titularii dreptului de
administrare, se poate face de cªtre Ministerul Culturii,
Ministerul Educaþiei Naþionale,  autoritªþile

Alªturi de instituþiile din
subordinea Ministerului
Culturii, mai multe
instituþii specializate din
sistemul de învªþªmânt
finanþeazª activitªþi de
cercetare, descoperire
etc., în domeniul
patrimoniului cultural
mobil.
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gestionate de acestea în regim extrabugetar ”i din
alocaþii bugetare.

(2) Alocaþiile bugetare destinate
activitªþilor prevªzute la alin. (1) vor fi
nominalizate, cu aceastª destinaþie, în bugetul
Ministerului Culturii, în bugetele autoritªþilor
administraþiei publice locale ”i în bugetele altor
instituþii publice.

(3) Achiziþionarea de bunuri culturale
mobile pentru instituþiile publice specializate, în
funcþie de subordonarea acestora,  se poate face,
din sumele prevªzute, cu aceastª destinaþie, în
bugetul Ministerului Culturii ”i, respectiv,
bugetele autoritªþilor administraþiei publice locale.

administraþiei publice locale, Academia Românª, alte
instituþii publice, dupª caz, din venituri gestionate de
acestea în regim extrabugetar ”i din alocaþii bugetare.

(2) Alocaþiile bugetare destinate activitªþilor
prevªzute la alin. (1) vor fi nominalizate, cu aceastª
destinaþie, în bugetul Ministerului Culturii, al
Ministerului Educaþiei Naþionale,  în bugetele
autoritªþilor administraþiei publice locale ”i în bugetele
altor instituþii publice.

(3) Achiziþionarea de bunuri culturale mobile
pentru instituþiile publice specializate, în funcþie de
subordonarea acestora,  se poate face, din sumele
prevªzute, cu aceastª destinaþie, în bugetele autoritªþilor
administraþiei publice centrale sau locale.

55. Art. 46

(1) Veniturile gestionate în regim
extrabugetar pot proveni din urmªtoarele surse:

a) donaþii sau legate dobândite de la
persoane fizice sau persoane juridice din þarª ori
din strªinªtate;

b) cota de 5% instituitª de autoritªþile
administraþiei publice locale asupra preþului de
vânzare a reproducerilor realizate dupª bunuri
culturale mobile proprietate publicª ”i introduse în
circuit comercial;

c) cota de 5% instituitª de autoritªþile

Amendament propus de Comisie

Alin. (1) din art. 46 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(1) Veniturile gestionate în regim extrabugetar
pot proveni din urmªtoarele surse:

a) donaþii sau legate dobândite de la persoane
fizice sau persoane juridice din þarª ori din strªinªtate;

b) cota de 5% instituitª de autoritªþile
administraþiei publice locale asupra preþului de vânzare
a reproducerilor realizate dupª bunuri culturale mobile
proprietate publicª ”i introduse în circuit comercial;

c) cota de 5% instituitª de autoritªþile

Din motive de tehnicª
legislativª.
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administraþiei publice locale asupra preþului
obþinut din vânzªrile de bunuri culturale, efectuate
prin licitaþii, anticariate, consignaþii ”i case de
amanet;

d) tarife percepute de Inspectoratele
Judeþene pentru Patrimoniul Cultural Naþional
pentru expertizarea bunurilor culturale pentru care
se solicitª exportul definitiv;

e) tarife percepute de Inspectoratele
Judeþene pentru Patrimoniul Cultural Naþional
pentru efectuarea oricªror expertize solicitate.

administraþiei publice locale asupra preþului obþinut din
vânzªrile de bunuri culturale, efectuate prin licitaþii,
anticariate, consignaþii ”i case de amanet;

d) tarifele percepute de Inspectoratele Judeþene
pentru Patrimoniul Cultural Naþional pentru expertizarea
bunurilor culturale pentru care se solicitª exportul
definitiv;

     e) tarifele percepute de Inspectoratele Judeþene
pentru Patrimoniul Cultural Naþional pentru efectuarea
oricªror expertize solicitate.

56. Art. 48�

(2) Comisia este alcªtuitª din speciali”ti
numiþi prin ordin al ministrul culturii, la
propunerea pre”edintelui Comisiei.

Amendament propus de dna. deputat Monica
Octavia Musca

Alin. (2) din art. 48 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(2) Comisia este alcªtuitª din 21 de speciali”ti
numiþi prin ordin al ministrului culturii, pe o perioadª de
4 ani, desemnaþi de cªtre:

a) pre”edintele Comisiei � 8 membri;

b) instituþiile publice specializate � 9 membri;

c) culte, Academia Românª ”i colecþionari de bunuri
culturale mobile � 3 membri .

Pentru a asigura o largª
reprezentativitate a
Comisiei.

57. Art. 50

Comisia Naþionalª a Muzeelor ”i
Colecþiilor nume”te ”i coordoneazª subcomisii,

Amendament propus de Comisie

Art. 50 devine alin. (4) al articolului 48 se modificã ºi

Pentru a conferi mai
multª logicª textului ”i
din motive de tehnicª
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din care fac parte speciali”ti în domeniile
prevªzute la art. 3 . Secretarii acestor subcomisii
sunt speciali”ti din cadrul Ministerului Culturii.
Subcomisiile funcþioneazª conform
regulamentului Comisiei Naþionale a Muzeelor ”i
Colecþiilor prevªzut la art. 48 alin. (3).

va avea urmãtorul cuprins:

       (4) Comisia Naþionalª a Muzeelor ”i Colecþiilor
nume”te ”i coordoneazª subcomisii, din care fac parte
speciali”ti în domeniile prevªzute la art. 3; secretarii
acestor subcomisii sunt speciali”ti din cadrul
Ministerului Culturii; subcomisiile funcþioneazª
conform regulamentului Comisiei Naþionale a Muzeelor
”i Colecþiilor prevªzut la alin. (3).

legislativª.

58. Art. 48�

(4) Modul de organizare al Comisiei ”i de
finanþare a cheltuielilor acesteia precum ”i
drepturile ce se acordª membrilor Comisiei ”i
subcomisiilor se aprobª prin Hotªrâre a
Guvernului.

Amendament propus de Comisie

Alin. (4) din art. 48 devine alin. (5), se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins:

(5) Modul de organizare al Comisiei ”i de
finanþare a cheltuielilor acesteia precum ”i
indemnizaþiile  ce se acordª membrilor Comisiei ”i ai
subcomisiilor de specialitate se aprobª prin Hotªrâre a
Guvernului.

Pentru corecta definire a
termenilor.

59. Art. 49

(1) Comisia Naþionalª a Muzeelor ”i
Colecþiilor are urmªtoarele atribuþii principale:

a) avizeazª Normele de clasare a bunurilor
culturale mobile ”i Normele privind comerþul cu
bunuri culturale mobile;

b) evalueazª rapoartele de expertizª ”i
hotªrª”te asupra clasªrii bunurilor culturale
mobile;

Amendament propus de Comisie

Art. 49 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 49. - Comisia Naþionalª a Muzeelor ”i Colecþiilor
are urmªtoarele atribuþii principale:

a) avizeazª Normele de clasare a bunurilor
culturale mobile ”i Normele privind comerþul cu bunuri
culturale mobile;

b) evalueazª rapoartele de expertizª ”i hotªrª”te
asupra clasªrii bunurilor culturale mobile;

Pentru o mai mare
claritate a textului ”i din
motive de tehnicª
legislativª.
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c) prime”te contestaþiile fªcute de persoane
fizice ”i juridice, cu privire la procedura de clasare
a bunurilor culturale mobile ”i face propuneri
referitoare la soluþionarea acestora;

d) avizeazª executarea mulajelor,
facsimilelor ”i copiilor, precum ”i tirajele postume
dupª plªcile originale de gravurª, în cazul
bunurilor culturale mobile clasate;

e) avizeazª Normele de conservare ”i de
restaurare a bunurilor culturale mobile clasate ”i
prioritªþile de restaurare a bunurilor culturale
mobile clasate;

f) avizeazª Normele de acreditare a
experþilor, Normele de acreditare a conservatorilor
”i restauratorilor, precum ”i Normele privind
laboratoarele ”i atelierele de conservare ”i
restaurare;

g) acrediteazª experþii, conservatorii ”i
restauratorii;

h) avizeazª funcþionarea laboratoarelor ”i a
atelierelor care urmeazª sª efectueze operaþiuni de
restaurare în regim privat;

i) avizeazª exportul temporar al bunurilor
culturale mobile clasate;

j) avizeazª Normele metodologice privind
exportul definitiv sau temporar al bunurilor

c) prime”te contestaþiile fªcute de persoane fizice
”i juridice, cu privire la procedura de clasare a bunurilor
culturale mobile ”i face propuneri referitoare la
soluþionarea acestora;

d) avizeazª executarea mulajelor, facsimilelor ”i
copiilor, precum ”i tirajele postume dupª plªcile
originale de gravurª, în cazul bunurilor culturale mobile
clasate;

e) avizeazª Normele de conservare ”i de
restaurare a bunurilor culturale mobile clasate ”i
stabile”te prioritªþile de restaurare a bunurilor culturale
mobile clasate;

f) avizeazª Normele de acreditare a experþilor,
Normele de acreditare a conservatorilor ”i
restauratorilor, precum ”i Normele privind autorizarea
laboratoarelor ”i a atelierelor de conservare ”i restaurare;

g) acrediteazª experþii, conservatorii ”i
restauratorii;

h) avizeazª funcþionarea laboratoarelor ”i a
atelierelor care urmeazª sª efectueze operaþiuni de
restaurare;

i) avizeazª exportul temporar al bunurilor
culturale mobile clasate;

j) avizeazª Normele metodologice privind
exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale
mobile;
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culturale mobile;

k) avizeazª funcþionarea agenþilor
economici care comercializeazª sau organizeazª
licitaþii cu bunuri culturale mobile;

l) stabile”te speciali”tii care au acces la
informaþia conþinutª în registrele agenþilor
economici autorizaþi sª comercializeze bunuri
culturale mobile;

     m) avizeazª statutul muzeelor.

k) avizeazª funcþionarea agenþilor economici
care comercializeazª sau organizeazª licitaþii cu bunuri
culturale mobile;

l) acrediteazª  speciali”tii care pot avea acces la
informaþia conþinutª în registrele agenþilor economici
autorizaþi sª comercializeze bunuri culturale mobile;

     m) avizeazª regulamentele de organizare ”i
funcþionare ale  muzeelor ”i colecþiilor publice.

60. Amendament propus de Comisie

Articolele 51 – 70 se renumeroteazã, devenind
articolele 50 – 69.

Ca urmare a transformªrii
art. 50 în alin. Alin. (4) al
art. 48.

61. Art. 52

Inspectoratele Judeþene pentru Patrimoniul
Cultural Naþional au urmªtoarele atribuþii
principale:

a) centralizeazª evidenþa bunurilor
culturale mobile clasate aflate pe raza lor
teritorialª;

b) înregistreazª cererile de clasare a
bunurilor culturale mobile deþinute de instituþii
nespecializate, de culte religioase, de alte persoane
juridice, precum ”i de persoane fizice;

c) efectueazª expertiza necesarª ”i
întocme”te documentaþia prevªzutª de prezenta

Amendament propus de Comisie

Art. 51, renumerotat, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:

Art. 51. - Inspectoratele Judeþene pentru
Patrimoniul Cultural Naþional au urmªtoarele atribuþii
principale:

a) centralizeazª evidenþa bunurilor culturale
mobile clasate aflate pe raza lor teritorialª;

b) înregistreazª cererile de clasare a bunurilor
culturale mobile deþinute de instituþii nespecializate, de
culte religioase, de alte persoane juridice, precum ”i de
persoane fizice;

Pentru corectarea unor
erori de exprimare ”i
pentru a se asigura
deplina protecþie a
bunurilor culturale în caz
de conflict armat sau
calamitate naturalª.
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lege, în vederea clasªrii bunurilor culturale
mobile;

d) înainteazª Comisiei Naþionale a
Muzeelor ”i Colecþiilor propunerile de clasare;

e) înregistreazª în”tiinþªrile de schimbare a
proprietarului sau deþinªtorului, în cazul bunurilor
culturale mobile clasate în Tezaur;

f) controleazª periodic starea de conservare
”i securitate a bunurilor culturale mobile clasate în
Tezaur, acordând asistenþª de specialitate la
solicitarea proprietarilor sau titularilor altor
drepturi reale;

g) fac propuneri de includere în prioritªþile
de restaurare a bunurilor mobile clasate în Tezaur,
aflate la instituþiile nespecializate, culte religioase
sau persoane fizice ”i juridice;

h) verificª dacª agenþii economici
autorizaþi sª comercializeze bunuri culturale
respectª obligaþiile ce le revin conform prezentei
legi ”i normelor emise în aplicarea acesteia;

i) aprobª, conform prezentei legi, exportul
bunurilor culturale, eliberând, pe baza expertizei,
certificatul de export întocmit potrivit Normelor
metodologice privind exportul definitiv sau
temporar al bunurilor culturale mobile;

j) gestioneazª, în regim extrabugetar,

c) efectueazª expertiza necesarª ”i întocmesc
documentaþia prevªzutª de prezenta lege, în vederea
clasªrii bunurilor culturale mobile;

d) înainteazª Comisiei Naþionale a Muzeelor ”i
Colecþiilor propunerile de clasare;

e) înregistreazª în”tiinþªrile de schimbare a
proprietarului sau deþinªtorului, în cazul bunurilor
culturale mobile clasate;

f) controleazª periodic starea de conservare ”i
securitate a bunurilor culturale mobile clasate, acordând
asistenþª de specialitate la solicitarea proprietarilor sau
titularilor altor drepturi reale;

g) fac propuneri de includere în prioritªþile de
restaurare a bunurilor mobile clasate în Tezaur, aflate la
instituþiile nespecializate, cultele religioase, alte
persoane juridice, precum ”i la persoanele fizice;

h) verificª dacª agenþii economici autorizaþi sª
comercializeze bunuri culturale respectª obligaþiile ce le
revin conform prezentei legi ”i normelor emise în
aplicarea acesteia;

i) aprobª, conform prezentei legi, exportul
bunurilor culturale, eliberând, pe baza expertizei,
certificatul de export întocmit potrivit Normelor
metodologice privind exportul definitiv sau temporar al
bunurilor culturale mobile;

j) gestioneazª, în regim extrabugetar, veniturile
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veniturile realizate potrivit prevederilor art. 46 lit.
a), d), ”i e), dupª caz, precum ”i alocaþiile de la
bugetul de stat destinate finanþªrii activitªþilor
prevªzute la art. 45 alin.(1);

k) colaboreazª ”i stabilesc, împreunª cu
structurile abilitate ale Ministerului Apªrªrii
Naþionale, mªsurile de protecþie a bunurilor
culturale mobile în caz de conflict armat sau
calamitªþi naturale.

realizate potrivit prevederilor art. 46 lit. a), d), ”i e),
dupª caz, precum ”i alocaþiile de la bugetul de stat
destinate finanþªrii activitªþilor prevªzute la art. 45 alin.
(1);

     k) colaboreazª ”i stabilesc, împreunª cu structurile
abilitate ale Ministerului Apªrªrii Naþionale ”i ale
Ministerului de Interne, dupª caz , mªsurile de protecþie
a bunurilor culturale mobile în caz de conflict armat sau
calamitªþi naturale.

62. Art. 53�

(3) Laboratorul Naþional de Cercetare,
Conservare ”i Restaurare a Patrimoniului Cultural
Naþional Mobil are urmªtoarele atribuþii
principale:

a) Investigheazª cu aparaturª  de analizª
fizico-chimicª  materialele constituente ale
bunurilor culturale mobile în funcþie de
compoziþie, tehnologie de prelucrare ”i
provenienþª;

b) experimenteazª materiale necesare
conservªrii , restaurªrii ”i combaterii agenþilor
biologici;

c) colaboreazª cu speciali”tii de profil la
expertizarea bunurilor culturale clasate sau în curs
de clasare;

d) pregªte”te ”i perfecþioneazª speciali”ti

Amendament propus de Comisie

Alin. (3) din art. 52, renumerotat, se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins:

(3) Laboratorul Naþional de Cercetare,
Conservare ”i Restaurare a Patrimoniului Cultural
Naþional Mobil are urmªtoarele atribuþii principale:

a) investigheazª , cu mijloace specifice de
analizª , materialele constituente ale bunurilor culturale
mobile, în funcþie de compoziþie, tehnologie de
prelucrare ”i provenienþª;

b) experimenteazª materiale necesare conservªrii
”i restaurªrii bunurilor culturale mobile, precum ”i
combaterii agenþilor biologici;

c) colaboreazª cu speciali”tii de profil la
expertizarea bunurilor culturale clasate sau în curs de
clasare;

d) pregªte”te ”i perfecþioneazª speciali”ti în

Pentru claritatea
exprimªrii.
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în domeniile: conservare, restaurare, investigare a
bunurilor culturale mobile;

e) colaboreazª cu instituþii de profil din
þarª ”i strªinªtate.

domeniile investigªrii, conservªrii ”i restaurªrii
bunurilor culturale mobile;

e) colaboreazª cu instituþii de profil din þarª ”i
strªinªtate.

63. Art. 54

(1) ˛n subordinea Ministerului Culturii
funcþioneazª Institutul de Memorie Culturalª,
instituþie publicª de culturª pentru administrarea
bazelor de date privind bunurile culturale mobile.

(2) Regulamentul de funcþionare al
Institutului de Memorie Culturalª se aprobª prin
ordin al ministrului culturii.

(3) Modul de organizare ”i finanþare al
Institutului se stabile”te prin hotªrâre a
Guvernului.

Amendament propus de Comisie

Art. 53, renumerotat, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:

Art. 53. - (1) ˛n subordinea Ministerului Culturii
funcþioneazª Institutul de Memorie Culturalª, instituþie
publicª ce administreazª bazele  de date privind bunurile
culturale mobile.

(2) Regulamentul de funcþionare al Institutului
de Memorie Culturalª se aprobª prin ordin al ministrului
culturii.

Pentru înlªturarea unor
prevederi redundante.

64. Art. 55�

Institutul de Memorie Culturalª are
urmªtoarele atribuþii principale:

a) centralizeazª ”i înregistreazª în baza
naþionalª de date fi”ele de evidenþª a bunurilor
culturale mobile clasate, transmise de instituþiile
specializate ”i de Inspectoratele Judeþene pentru
Patrimoniul Cultural Naþional;

b) administreazª bazele de date privind
bunurile culturale mobile;

Amendament propus de Comisie

Art. 54, renumerotat, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:

 Art. 54. - Institutul de Memorie Culturalª are
urmªtoarele atribuþii principale:

a) centralizeazª ”i înregistreazª în baza naþionalª
de date fi”ele de evidenþª a bunurilor culturale mobile
clasate, transmise de instituþiile specializate ”i de
Inspectoratele Judeþene pentru Patrimoniul Cultural
Naþional;

Pentru a limita
înregistrªrile doar la ceea
ce este realmente necesar.
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c) stocheazª inventarele bunurilor culturale
mobile clasate ”i documentele care au stat la baza
deciziei de clasare;

d) valorificª documentar, inclusiv prin
publicare, cu acordul proprietarilor ”i cu avizul
Comisiei Naþionale a Muzeelor ”i Colecþiilor,
informaþiile cuprinse în baza de date privind
bunurile culturale mobile;

e) elaboreazª norme, instrumente ”i
sisteme informatice pentru evidenþa bunurilor
culturale mobile;

f) înregistreazª circulaþia bunurilor
culturale mobile în þarª ”i în afara ei;

g) colaboreazª cu instituþii similare din þarª
”i strªinªtate.

b) administreazª bazele de date privind bunurile
culturale mobile;

c) stocheazª inventarele bunurilor culturale
mobile clasate ”i documentele care au stat la baza
deciziei de clasare;

d) valorificª documentar, inclusiv prin publicare,
cu acordul proprietarilor ”i cu avizul Comisiei Naþionale
a Muzeelor ”i Colecþiilor, informaþiile cuprinse în baza
de date privind  bunurile culturale mobile;

e) elaboreazª norme, instrumente ”i sisteme
informatice pentru evidenþa bunurilor culturale mobile;

f) înregistreazª circulaþia bunurilor culturale
mobile clasate în þarª ”i în strªinªtate ;

     g) înregistreazª circulaþia bunurilor culturale mobile
administrate de instituþiile specializate, în þarª ”i în
strªinªtate;

     h) colaboreazª cu instituþii similare din þarª ”i
strªinªtate.

65. Art. 57

(1) Constituie contravenþii, dacª nu sunt
sªvâr”ite în astfel de condiþii încât, potrivit legii
penale, sª constituie infracþiuni, urmªtoarele fapte:

a) trecerea unui bun cultural mobil dintr-o
categorie juridicª a Patrimoniului Cultural în alta
fªrª respectarea procedurilor prevªzute în art. 16;

Amendament propus de Comisie

Alin. (1) din art. 56, renumerotat, se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins:

Art. 56. � (1) Constituie contravenþii, dacª nu sunt
sªvâr”ite în astfel de condiþii încât, potrivit legii penale,
sª constituie infracþiuni, urmªtoarele fapte:

a) trecerea unui bun cultural mobil dintr-o

Din motive de tehnicª
legislativª.
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b) nerespectarea de cªtre persoanele fizice
sau juridice de drept privat a termenului ”i
condiþiilor prevªzute în art. 30 alin. (1);

c) nerespectarea de cªtre persoanele fizice
sau juridice a termenului stabilit la art. 30 alin. (2)
privind comunicarea pierderii, furtului, distrugerii
totale sau parþiale a unui bun cultural mobil clasat;

d) furnizarea de date confidenþiale,
conþinute în inventarele patrimoniului cultural
naþional mobil, altor persoane fizice sau juridice
decât cele prevªzute în art. 12 alin. (5);

e) nerespectarea de cªtre agenþii economici
autorizaþi în comercializarea bunurilor culturale
mobile a obligaþiei de a afi”a la loc vizibil
Normele privind comerþul cu bunuri culturale
mobile, prevªzutª la art. 22 alin. (3);

f) nerespectarea de cªtre agenþii economici
autorizaþi în comercializarea bunurilor culturale
mobile, a obligaþiei de în”tiinþare despre existenþa
unor bunuri culturale mobile susceptibile de a fi
clasate în Tezaur, în termenul ”i condiþiile
prevªzute în art. 22 alin. (5);

g) nerespectarea de cªtre persoanele fizice
a obligaþiei de predare a unui bun cultural mobil
descoperit fortuit, în termenul prevªzut de art. 35
alin. (1);

h) neîndeplinirea de cªtre proprietari, de

categorie juridicª a Patrimoniului Cultural în alta, fªrª
respectarea procedurilor prevªzute în art. 17;

b) nerespectarea de cªtre persoanele fizice sau
juridice de drept privat a termenului ”i condiþiilor
prevªzute în art. 30 alin. (1);

c) nerespectarea de cªtre persoanele fizice sau
juridice a termenului stabilit la art. 30 alin. (2), (3) ”i (4)
privind comunicarea pierderii, furtului, distrugerii totale
sau parþiale a unui bun cultural mobil clasat;

d) furnizarea de date confidenþiale, conþinute în
inventarele patrimoniului cultural naþional mobil, altor
persoane fizice sau juridice decât cele prevªzute în art.
12 alin. (5) ”i (6);

e) nerespectarea de cªtre agenþii economici
autorizaþi în comercializarea bunurilor culturale mobile
a obligaþiei de a afi”a la loc vizibil Normele privind
comerþul cu bunuri culturale mobile, prevªzutª la art. 22
alin. (3);

f) nerespectarea de cªtre agenþii economici
autorizaþi în comercializarea bunurilor culturale mobile,
a obligaþiei de în”tiinþare despre existenþa unor bunuri
culturale mobile susceptibile de a fi clasate în Tezaur, în
termenul ”i condiþiile prevªzute în art. 22 alin. (5) sau
(7);

g) nerespectarea de cªtre persoanele fizice a
obligaþiei de predare a unui bun cultural mobil
descoperit întâmplªtor , în termenul prevªzut de art. 35
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titularii  altor drepturi reale, de titularii drepturilor
de administrare sau de deþinªtorii cu orice titlu ai
bunurilor mobile clasate, a obligaþiilor prevªzute
la art. 38 alin. (1), lit. b) - g);

i) neîndeplinirea de cªtre societªþile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
a obligaþiilor ce le revin potrivit dispoziþiilor art.
21 alin. (2);

j) înfiinþarea ”i funcþionarea agenþilor
economici specializaþi în comercializarea
bunurilor culturale mobile fªrª autorizarea
Ministerului Culturii emisª potrivit art. 22 alin.
(2);

k) neîndeplinirea de cªtre agenþii
economici autorizaþi în comercializarea bunurilor
culturale mobile a obligaþiei de a întocmi registrul
prevªzut la art. 22 alin. (4);

l) nerespectarea de cªtre agenþii economici
autorizaþi în comercializarea bunurilor culturale
mobile a termenului ”i condiþiilor prevªzute la art.
22 alin. (7) privind punerea în vânzare a bunurilor
culturale mobile clasate în Tezaur;

m) efectuarea de cªtre persoane fizice sau
juridice neautorizate a unor detecþii sau sªpªturi în
siturile arheologice;

n) executarea copiilor, mulajelor, tirajelor
postume ”i facsimilelor dupª bunuri culturale

alin. (1);

h) neîndeplinirea de cªtre proprietari, de titularii
altor drepturi reale, de titularii drepturilor de
administrare sau de deþinªtorii cu orice titlu ai bunurilor
mobile clasate, a obligaþiilor prevªzute la art. 38 alin.
(1), lit. b) - g);

i) neîndeplinirea de cªtre societªþile comerciale
cu capital integral sau majoritar de stat a obligaþiilor ce
le revin potrivit dispoziþiilor art. 21 alin. (2);

j) înfiinþarea ”i funcþionarea agenþilor economici
specializaþi în comercializarea bunurilor culturale
mobile fªrª autorizarea Ministerului Culturii emisª
potrivit art. 22 alin. (2);

k) neîndeplinirea de cªtre agenþii economici
autorizaþi în comercializarea bunurilor culturale mobile
a obligaþiei de a întocmi registrul prevªzut la art. 22 alin.
(4);

l) nerespectarea de cªtre agenþii economici
autorizaþi în comercializarea bunurilor culturale mobile
a termenului ”i condiþiilor prevªzute la art. 22 alin. (7)
privind punerea în vânzare a bunurilor culturale mobile
clasate în Tezaur;

m) efectuarea de cªtre persoane fizice sau
juridice neautorizate a unor detecþii sau sªpªturi în
siturile arheologice;

n) executarea copiilor, mulajelor, tirajelor
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mobile clasate de cªtre persoanele fizice sau
juridice, fªrª respectarea dispoziþiilor art. 36 alin.
(1);

o) realizarea de cªtre persoanele fizice sau
juridice de reproduceri prin mijloace foto, video
sau digitale dupª bunuri culturale mobile clasate,
fªrª acordul scris al titularului dreptului de
administrare sau al proprietarului bunului
reprodus, potrivit art. 37 alin. (3);

p) utilizarea de cªtre persoanele fizice sau
juridice de tehnici neadecvate de reproducere, de
naturª sª afecteze integritatea sau calitatea
bunurilor culturale mobile clasate, potrivit art. 37
alin. (4);

q) neîndeplinirea, de cªtre proprietarii ,
titularii altor drepturi reale ”i titularii dreptului de
administrare a bunurilor culturale mobile clasate, a
obligaþiei prevªzute la art. 38 alin. (2) lit. b);

r) executarea de cªtre persoanele fizice fªrª
acreditarea ”i certificatul de liberª practicª,
prevªzute la art. 41 alin. (2) ”i (3), a unor lucrªri
de conservare sau restaurare de bunuri culturale
mobile;

s) funcþionarea fªrª autorizaþia prevªzutª la
art. 41 alin. (5) a laboratoarelor sau atelierelor care
executª lucrªri de restaurare ”i conservare a
bunurilor culturale mobile clasate;

postume ”i facsimilelor dupª bunuri culturale mobile
clasate, de cªtre persoanele fizice sau juridice, fªrª
respectarea dispoziþiilor art. 36 alin. (1);

o) realizarea de cªtre persoanele fizice sau
juridice de reproduceri prin mijloace foto, video sau
numerice dupª bunuri culturale mobile clasate, fªrª
acordul scris al titularului dreptului de administrare sau
al proprietarului bunului reprodus, potrivit art. 37 alin.
(3);

p) utilizarea de cªtre persoanele fizice sau
juridice de tehnici neadecvate de reproducere, de naturª
sª afecteze integritatea sau calitatea bunurilor culturale
mobile clasate, potrivit art. 37 alin. (4);

q) neîndeplinirea, de cªtre proprietarii ”i titularii
dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile
clasate, a obligaþiei prevªzute la art. 38 alin. (2) lit. b);

r) executarea de cªtre persoanele fizice fªrª
acreditarea ”i certificatul de liberª practicª, prevªzute la
art. 41 alin. (2) ”i (3), a unor lucrªri de conservare sau
restaurare de bunuri culturale mobile;

s) funcþionarea , fªrª autorizaþia prevªzutª la art.
41 alin. (5), a laboratoarelor sau atelierelor care executª
lucrªri de restaurare ”i conservare a bunurilor culturale
mobile clasate;

     t) restaurarea bunurilor culturale mobile clasate în
Tezaur, fªrª avizul Comisiei Naþionale a Muzeelor ”i
Colecþiilor ori în afara laboratoarelor sau atelierelor
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”) restaurarea bunurilor culturale mobile
clasate în Tezaur fªrª avizul Comisiei Naþionale a
Muzeelor ”i Colecþiilor, ori în afara laboratoarelor
sau atelierelor autorizate, stabilite de aceasta,
potrivit art. 42.

autorizate, potrivit art. 42.

     u) împiedicarea efectuªrii cercetªrilor pentru
eliberarea terenului de sarcinª arheologicª, potrivit art.
34 alin. (6).

66. Art. 57 �

(4) Contravenþiile prevªzute la alin. (1) lit.
i)-”) se sancþioneazª cu amendª de la 2.000.000 lei
la 12.000.000 lei.

Amendament propus de Comisie

Alin. (4) din art. 56, renumerotat, se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins:

     (4) Contravenþiile prevªzute la alin. (1) lit. i) - u) se
sancþioneazª cu amendª de la 2.000.000 lei la
12.000.000 lei.

Din motive de tehnicª
legislativª.

67. Art. 58.

Copiile, mulajele, tirajele postume,
facsimilele, ”i reproducerile prin mijloace foto,
video sau digitale executate cu încªlcarea
dispoziþiilor art. 36 ori a art. 37 alin. (3), se
confiscª de cªtre agentul constatator ”i vor fi
valorificate, potrivit legii.

Amendament propus de Comisie

Art. 57, renumerotat, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:

Art. 57. - Copiile, mulajele, tirajele postume,
facsimilele, ”i reproducerile prin mijloace foto, video
sau numerice executate cu încªlcarea dispoziþiilor art. 36
ori a art. 37 alin. (3), se confiscª de cªtre agentul
constatator ”i vor fi valorificate, potrivit legii.

Pentru coerenþa textului
legislativ.

68. Art. 59

 Constatarea contravenþiilor ”i aplicarea
sancþiunilor prevªzute în art. 57 se fac de cªtre:

a) împuterniciþii Ministerului Culturii, în
cazul contravenþiilor prevªzute la art. 57 alin. (1)
lit. a) ”i d);

Amendament propus de Comisie

Art. 58, renumerotat, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:

Art. 58. - Constatarea contravenþiilor ”i aplicarea
sancþiunilor prevªzute în art. 56 se fac de cªtre:

a) împuterniciþii Ministerului Culturii, în cazul

Din motive de tehnicª
legislativª ”i pentru a nu
impune implicarea
organelor de poliþie decât
dacª acest lucru este
neapªrat necesar.
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b) speciali”tii Inspectoratelor Judeþene
pentru Patrimoniul Cultural Naþional, ofiþerii  ”i
subofiþerii  de poliþie, în cazul contravenþiile
prevªzute la art. 57 alin. (1) lit. c), e), f), j), k), l),
m), n), r) ”i s);

c) speciali”tii Inspectoratelor Judeþene
pentru Patrimoniul Cultural Naþional, în cazul
contravenþiilor prevªzute la art. 57 alin. (1) lit. b),
g), h), i), o), p), q) ”i ”).

contravenþiilor prevªzute la art. 56 alin. (1) lit. a) ”i d);

b) speciali”tii Inspectoratelor Judeþene pentru
Patrimoniul Cultural Naþional, care, la cererea lor, vor fi
asistaþi de ofiþeri  ”i subofiþeri  de poliþie, în cazul
contravenþiilor  prevªzute la art. 56 alin. (1) lit. c), e), f),
j), k), l), m), n), r), s) ”i u);

     c) speciali”tii Inspectoratelor Judeþene pentru
Patrimoniul Cultural Naþional, în cazul contravenþiilor
prevªzute la art. 56 alin. (1) lit. b), g), h), i), o), p), q) ”i
t).

69. Art. 60�

(2) Plângerea împotriva procesului-verbal
de constatare a contravenþiei ”i de aplicare a
sancþiunii se soluþioneazª de judecªtoria  în a cªrei
razª teritorialª a fost sªvâr”itª contravenþia.

Amendament propus de Comisie

Alin. (2) din art. 59, renumerotat, se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins:

(2) Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare
a contravenþiei ”i de aplicare a sancþiunii se soluþioneazª
de cªtre instanþa judecªtoreascª  în a cªrei razª teritorialª
a fost sªvâr”itª contravenþia.

Din motive de tehnicª
legislativª.

70. Art. 62

(1) Executarea de copii, mulaje, tiraje
postume sau facsimile dupª bunuri culturale
mobile clasate, fªrª acordul scris al titularului
dreptului de administrare ori al proprietarului,
potrivit art. 37 alin. (1) sau (2), dupª caz,
constituie infracþiune ”i se pedepse”te cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendª de la
3.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Amendament propus de Comisie

Art. 61, renumerotat, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:

Art. 61. - (1) Executarea de copii, mulaje, tiraje postume
sau facsimile dupª bunuri culturale mobile clasate, fªrª
acordul scris al titularului dreptului de administrare ori
al proprietarului, potrivit art. 37 alin. (1) sau (2), dupª
caz, constituie infracþiune ”i se pedepse”te cu închisoare
de la 3 luni la 3 ani sau cu amendª de la 3.000.000 lei la

Din motive de tehnicª
legislativª ”i pentru a
califica, din punct de
vedere juridic, realizarea
falsurilor.
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(2) Copiile, mulajele, tirajele postume sau
facsimilele executate în condiþiile prevªzute la
alin. (1) se confiscª.

20.000.000 lei.

(2) Copiile, mulajele, tirajele postume sau
facsimilele executate în condiþiile prevªzute la alin. (1)
se confiscª ”i se transmit în administrarea unor instituþii
publice specializate, cu avizul Comisiei Naþionale a
Muzeelor ”i Colecþiilor.

     (3) Executarea de falsuri dupª bunuri culturale
mobile, în scopuri comerciale sau în orice alte scopuri,
constituie infracþiune ”i se pedepse”te cu închisoare de
la 3 luni la 5 ani sau amendª de la 3.000.000 la
50.000.000 lei.

     (4) Constatarea falsurilor executate în condiþiile alin.
(3) se face de cªtre o comisie de speciali”ti, numitª prin
ordin al ministrului culturii.

71. Art. 65�

(2) Bunurile culturale mobile care au fªcut
obiectul exportului se confiscª ”i vor fi
valorificate, potrivit legii.

(3) Dacª fapta prevªzutª în alin. (1) a avut
ca urmare pierderea bunului pentru Patrimoniu
Cultural, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10
ani.

Amendament propus de Comisie

Alin. (2) º i (3) din art. 64, renumerotat, se modificã ºi
vor avea urmãtorul cuprins:

(2) Bunurile culturale mobile care au fªcut
obiectul exportului ilegal se confiscª ”i vor fi transmise
în administrare instituþiilor publice specializate , potrivit
legii.

(3) Dacª fapta prevªzutª în alin. (1) a avut ca
urmare pierderea unui bun clasat, pedeapsa este
închisoarea de la 3 la 10 ani.

Pentru înlªturarea unor
erori de exprimare.
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72. Art. 66

(1) Efectuarea oricªror operaþiuni de
export definitiv de bunuri culturale mobile clasate,
aflate în proprietate publicª sau de bunuri
culturale mobile clasate în Tezaur, aflate în
proprietatea persoanelor fizice sau juridice de
drept privat, constituie infracþiune ”i se pedepse”te
cu închisoare de la 3 la 12 ani.

(2) Bunurile culturale mobile care au fªcut
obiectul exportului definitiv, în condiþiile
prevªzute la alin. (1), se confiscª ”i vor fi
valorificate, potrivit legii.

Amendament propus de dl. deputat Márton Árp ád
Francisc

Art. 65, renumerotat, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:

Art. 65. - (1) Efectuarea oricªror operaþiuni de
export definitiv de bunuri culturale mobile clasate, aflate
în proprietate publicª sau de bunuri culturale mobile
clasate în Tezaur, aflate în proprietatea persoanelor
fizice sau juridice de drept privat, constituie infracþiune
”i se pedepse”te cu închisoare de la 3 la 10 ani.

(2) Bunurile culturale mobile care au fªcut
obiectul exportului definitiv, în condiþiile prevªzute la
alin. (1), se confiscª ”i vor fi transmise în administrare
instituþiilor publice specializate , potrivit legii.

Pentru înlªturarea unor
erori de exprimare ”i
pentru o mai judicioasª
prevedere a
maximumului unei
pedepse.

73. Art. 67

(1) ˛n termen de 90 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii va
emite, cu avizul Comisiei Naþionale a Muzeelor ”i
Colecþiilor :

a) Normele de clasare a bunurilor culturale
mobile;

b) Normele de conservare ”i restaurare a
bunurilor culturale mobile clasate;

c) Normele de acreditare a experþilor;

Amendament propus de Comisie

Alin. (1) din art. 67 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(1) ˛n termen de 90 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii va emite, cu
avizul Comisiei Naþionale a Muzeelor ”i Colecþiilor :

a) Normele de clasare a bunurilor culturale
mobile;

b) Normele de conservare ”i restaurare a
bunurilor culturale mobile clasate;

Pentru corelare cu
prevderile anterioare.
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d) Normele de acreditare a conservatorilor
”i restauratorilor;

e) Normele privind laboratoarele ”i
atelierele de conservare ”i restaurare;

f) Normele metodologice privind exportul
definitiv sau temporar al bunurilor culturale
mobile;

     g) Normele privind comerþul cu bunuri
culturale mobile.

c) Normele de acreditare a experþilor;

d) Normele de acreditare a conservatorilor ”i
restauratorilor;

e) Normele privind autorizarea laboratoarelor ”i
a atelierelor de conservare ”i restaurare;

f) Normele metodologice privind exportul
definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;

g) Normele privind comerþul cu bunuri culturale
mobile.

74. Art. 68

 ˛n termen de 6 luni de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii va
institui urmªtoarele registre:

a) Registrul experþilor, în care vor fi
înscri”i speciali”tii în domeniile menþionate la art.
3;

b) Registrul restauratorilor;

c) Registrul bunurilor culturale distruse,
furate, dispªrute sau exportate ilegal.

Amendament propus de Comisie

Art. 68 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

 ˛n termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, Ministerul Culturii va institui urmªtoarele
registre:

a) Registrul experþilor, în care vor fi înscri”i
speciali”tii în domeniile menþionate la art. 3 ;

b) Registrul conservatorilor ”i al restauratorilor;

c) Registrul bunurilor culturale distruse, furate,
dispªrute sau exportate ilegal.

Pentru corelare cu
prevederile art. 41.

75. Art. 69� Amendament propus de Comisie

La art. 68, renumerotat, se introduce un alineat nou,
(3), care va avea urmãtorul cuprins:

     (3) Termenul de finalizare a procedurii de clasare,

Pentru a permite celor
implicaþi în finalizarea
procedurilor de clasare sª
încheie aceste operaþiuni
în termen legal, în
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prevªzut la art. 10 alin. (3), poate fi prelungit la 6 luni,
pentru bunurile culturale mobile care sunt supuse acestei
proceduri în primele 12 luni de aplicare a prezentei legi.

condiþiile unui numªr
foarte mare de cereri de
clasare, în prima perioadª
de aplicare a legii.

76. Art. 70

Bunurile culturale mobile aflate în custodia
unor instituþii publice pot fi restituite persoanelor
fizice ”i juridice de la care au fost luate în
custodie, cu aprobarea Comisiei Naþionale a
Muzeelor ”i Colecþiilor, prin ordin al ministrului
culturii, în condiþiile prezentei legi .

Amendament propus de dl. deputat Márton Árp ád
Francisc

Art. 69, renumerotat, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:

Art. 69. � (1) Bunurile culturale mobile aflate în
custodia unor instituþii publice vor fi restituite
proprietarilor de drept, la cererea scrisª a acestora,
potrivit dreptului comun.
     (2) Bunurile culturale mobile preluate de autoritªþi
ale statului, revendicate de fo”tii proprietari, vor fi
restituite acestora, pe baza unor hotªrâri judecªtore”ti
definitive.
     (3) Proprietarii bunurilor culturale mobile clasate
sunt obligaþi ca, înainte de restituire, sª creeze condiþiile
de pªstrare, conservare ”i securitate a bunurilor, în
conformitate cu prevderile prezentei legi.

Pentru a garanta
proprietarilor de drept
restituirea bunurilor
culturale mobile aflate în
custodie la unele instituþii
publice, cu garantarea
condiþiilor de conservare
”i securitate, pentru
bunurile clasate.

77. Amendament propus de Comisie

Dupã art. 69, renumerotat, se introduce un nou
articol, 70, care va avea urmãtorul cuprins:

Art. 70. � (1) Operele de artª plasticª ”i fotograficª,
operele de artª decorativª sau de cult, operele cu

Pentru a promova arta
contemporanª
româneascª.
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caracter etnografic, ale me”te”ugarilor populari, precum
”i alte opere create de autori în viaþª, nu pot face
obiectul clasªrii, cu excepþia celor deþinute de instituþiile
publice specializate ”i sub rezerva acordului dat de
autor.

(2) Bunurile culturale prevªzute la alin. (1) pot fi
exportate definitiv sau temporar fªrª nici o restricþie, în
afara celor care sunt clasate ”i care por fi exportate în
condiþiile prezentei legi.

78. Art. 72

˛n termen de 90 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, în cadrul Inspectoratului
General al Poliþiei din Ministerul de Interne se
organizeazª o structurª specializatª  în prevenirea
”i descoperirea faptelor ilegale la regimul
bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural
naþional mobil.

Amendament propus de Comisie

Art. 72 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 72. - ˛n termen de 90 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, în cadrul Inspectoratului
General al Poliþiei din Ministerul de Interne se
organizeazª structuri specializate în prevenirea,
descoperirea ”i urmªrirea faptelor ilegale la regimul
bunurilor care fac parte din patrimoniul cultural naþional
mobil.

Pentru a asigura o mai
mare flexibilitate în
organizarea structurilor
specifice ale Ministerului
Culturii.

79. Art. 74

Ministerul Culturii, Ministerul de Interne ”i
Ministerul Apªrªrii Naþionale vor asigura, printr-
un program de acþiuni coordonate, protecþia ”i
integritatea bunurilor culturale mobile clasate,
aflate în instituþii specializate ”i nespecializate, în
instituþii de cult, precum ”i în colecþii private,
împotriva riscurilor ce decurg din calamitªþi

Amendament propus de Comisie

Art. 74 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 74. - Ministerul Culturii, Ministerul de Interne ”i
Ministerul Apªrªrii Naþionale vor asigura, printr-un
program de acþiuni coordonate, protecþia ”i integritatea
bunurilor culturale mobile clasate, aflate în instituþii
specializate ”i nespecializate, în instituþii de cult,
precum ”i în colecþii private, împotriva riscurilor ce

Pentru corectarea unei
erori materiale.
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naturale, tulburªri publice , sau conflicte armate. decurg din calamitªþi naturale, tulburªri publice sau
conflicte armate.

80. Art. 75�

     (2) La aceea”i datª se abrogª dispoziþiile art. 2
alin. 2, art. 3-5 ”i art. 8 din Ordonanþa Guvernului
nr. 27/1992 privind unele mªsuri pentru protecþia
patrimoniului cultural naþional, publicatª în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215
din 28 august 1992, aprobatª ”i modificatª prin
Legea nr. 11/1994, publicatª în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 65 din 14 martie 1994, ”i
dispoziþiile art. 3 lit. a) ”i b), art. 4, 6, 9 lit. b) ”i d),
art. 11, 15, 20, 25, 27, 28, 30 alin. 1 din Ordonanþa
Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea
patrimoniului cultural naþional, publicatª în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247
din 31 august 1994, aprobatª ”i modificatª prin
Legea nr. 41/1995 cu modificªrile ”i completªrile
ulterioare, precum ”i orice alte dispoziþii contrare.

Amendament propus de Comisie

Alin. (2) din art. 75 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(2) La aceea”i datª se abrogª dispoziþiile art. 2 alin. 2,
art. 3-5, 9, 11 ”i art. 12 din Ordonanþa Guvernului nr.
27/1992 privind unele mªsuri pentru protecþia
patrimoniului cultural naþional, publicatª în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 august
1992, aprobatª ”i modificatª prin Legea nr. 11/1994,
publicatª în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
65 din 14 martie 1994, ”i dispoziþiile art. 3 lit. a) ”i b),
art. 4, 6, 8 alin. (1) lit. d) 9 lit. b) ”i d), art. 11, 15, 20,
25, 27 alin. (1), 28, 30 alin. (1) din Ordonanþa
Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului
cultural naþional, publicatª în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 247 din 31 august 1994, aprobatª
”i modificatª prin Legea nr. 41/1995 cu modificªrile ”i
completªrile ulterioare, precum ”i orice alte dispoziþii
contrare.

Pentru corectarea unei
erori materiale ”i a unor
lipsuri evidente.
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AMENDAMENTE RESPINSE

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul) Motivarea respingerii

0 1 2 3

1. Art. 2 �

(2) Exercitarea dreptului de proprietate ”i a
altor drepturi reale, precum ”i a dreptului de
administrare asupra unui bun din Patrimoniul
Cultural este supusª reglementªrilor prezentei
legi.

Amendament propus de dl. deputat Dumitru Pâslaru

Alin. (2) din Art. 2 se eliminª.

Prevederea este în spiritul
Constituþiei.

2. Art. 5 �

(2) Asupra bunurilor prevªzute la alin. (1)
se pot constitui, potrivit  tipului de proprietate, în
condiþiile legii, un drept de administrare sau alte
drepturi reale, dupª caz.

Amendament propus de dl. deputat Dumitru Pâslaru

Alin. (2) din Art. 5 se eliminª.

Prevederea este în spiritul
Constituþiei.

3. Art. 9 �

a) la solicitarea persoanelor fizice sau a
persoanelor juridice de drept privat proprietare ale
bunului respectiv;

Amendament propus de dl. deputat Márton Árp ád
Francisc

Lit. a) din art. 9) devine lit. b), se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:

b) la solicitarea cultelor religioase, a persoanelor fizice
sau a persoanelor juridice de drept privat proprietare ale

Regimul juridic al
cultelor nu poate fi deplin
asimilat cu cel al oricªrei
alte persoane juridice de
drept privat.
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bunului respectiv;

4. Art. 16

Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o
categorie juridicª a Patrimoniului Cultural în alta
se poate face cu respectarea acelora”i proceduri
prevªzute pentru clasare.

Amendament propus de dl. deputat Lazãr Lãdariu

Art. 16

Trecerea unui bun cultural mobil dintr-o
categorie juridicª a Patrimoniului Cultural Naþional în
alta se poate face cu respectarea acelora”i proceduri
prevªzute pentru clasare.

Pentru cª precizarea de la
art. 1 alin. (1) este
acoperitoare.

5. Art. 33

(1) Cercetªrile arheologice, precum ”i cele
de prospectare preventivª sau de salvare sunt
autorizate, coordonate ”i controlate de Comisia
Naþionalª de Arheologie ”i de Ministerul Culturii.

Amendament propus de dl. deputat Puiu Haºotti

Alin. (1) din art. 33 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(1) Cercetªrile arheologice, precum ”i cele de
prospectare preventivª sau de salvare sunt autorizate,
coordonate ”i controlate de Comisia Naþionalª de
Arheologie.

Pentru a asigura un
minim control din partea
autoritªþii centrale de stat
cu privire la cercetªrile
arheologice.

6. Art. 69�

     (2) ˛n termen de 6 luni de la intrarea în vigoare
a prezentei legi, cultele religioase, precum ”i
instituþiile publice nespecializate sunt obligate sª
depunª, la Inspectoratele Judeþene pentru
Patrimoniul Cultural Naþional pe raza cªrora î”i au
sediul, inventarul de bunuri culturale mobile
deþinute, în vederea efectuªrii operaþiunilor de
clasare.

Amendament propus de dl. deputat Márton Árp ád
Francisc

Alin. (2) din art. 69 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(2) ˛n termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, instituþiile publice nespecializate sunt
obligate sª depunª, la Inspectoratele Judeþene pentru
Patrimoniul Cultural Naþional pe raza cªrora î”i au
sediul, inventarul de bunuri culturale mobile deþinute, în

Pentru a nu contraveni
prevderilor votate la art.
9.
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vederea efectuªrii operaþiunilor de clasare.

PREª EDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Puiu HAª OTTI

Experþi parlamentari,

Cristina DAN Virgil “tefan NIÞULESCU


