
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă  

 

 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 

privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil 

R A P O R T  

 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind 

protejarea patrimoniului cultural naţional mobil a fost transmis Comisiei pentru cultură, 

arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr.  PL - x  426 din 10 octombrie 2016 şi 

înregistrat la Comisie cu nr.4 c-10/236/11.10.2016. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond 

cu acest proiect de lege, spre avizare fiind transmis Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor, Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Până la data redactării raportului s-au primit avize favorabile din partea Comisiei 

permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, respectiv, aviz negativ din partea Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  

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

categoria legilor ordinare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 

şedinţa din 5 octombrie 2016.  

Conform prevederilor art.75 alin. (1) Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.       



 Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din data de 18 septembrie 

a.c..  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi, din totalul de 15 membri. 

În conformitate cu prevederile art. 54  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, din partea Guvernului, a participat la lucrările Comisiei, domnul Ion – Ardeal 

Ieremia, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.182/2000, în 

sensul introducerii unor noi alineate în vederea asigurării şi stabilirii modului de ţinere a 

evidenţei centralizate a bunurilor culturale mobile clasate, prin intermediul programului 

DOCPAT - program de evidenţă computerizată finanţat de Ministerul Culturii şi realizat 

de către Institutul Naţional al Patrimoniului, instituţie aflată în subordinea Ministerului 

Culturii.   

Comisia a examinat avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, emis de Consiliul 

Legislativ, cu nr. 348/13.04.2016 precum şi Punctul de vedere al Guvernului transmis cu 

nr. 1683 din 01.11.2017, care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.  

Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi 

(o abţinere).  

 În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă propune plenului adoptarea Proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural 

naţional mobil, cu amendamentele admise înscrise în anexa la prezentul raport. 

   

  

 
   PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
      

          Gigel – Sorinel ŞTIRBU                Beatrice TUDOR 
 
 
 



În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu următoarele amendamente: 

Amendamente admise  

Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivaţie 

 0 1 2 3 
1. Titlul Legii: LEGE pentru 

modificarea şi completarea Legii 
nr. 182/2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional 
mobil 

Nemodificat  

2. Art. I. – Legea nr. 182/2000 
privind protejarea patrimoniului 
cultural naţional mobil, republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 259 din 9 aprilie 2014, 
se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

Nemodificat  

3. 1. La articolul 13, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 13.- (1) Instituţiile publice 
deţinătoare de bunuri culturale 
mobile aparţinând patrimoniului 
cultural naţional mobil sunt 
obligate să inventarieze aceste 
bunuri conform normelor 
metodologice de clasare a bunurilor 
culturale mobile atât analitic, pe 

Nemodificat  



suport de hârtie, prin fişa standard, 
care se constituie în documentul 
oficial, cât şi sinoptic, pe suport 
electronic, prin banca de date.”  

4 2. La articolul 13, după alineatul 
(2) se introduc două noi alineate, 
alin. (21) şi (22), cu următorul 
cuprins:  
„(21) Pentru evidenţa electronică a 
bunurilor culturale aparţinând 
patrimoniului cultural naţional 
mobil, instituţiile publice sunt 
obligate să folosească programul de 
evidenţă computerizată a 
patrimoniului cultural naţional 
mobil indicat şi finanţat de 
Ministerul Culturii şi pus la 
dispoziţia acestor instituţii cu titlu 
gratuit sau alte programe care să 
permită transferul automatizat de 
informaţie în respectivul program 
 (22)  Ministerul Culturii va asigura  
Institutului Naţional al 
Patrimoniului resursele financiare 
necesare în vederea dezvoltării pe 
mai departe

 

 a programului de 
evidenţă computerizată a 
patrimoniului cultural naţional 
mobil, în funcţie de evoluţia 
generală ulterioară a tehnicii de 

 
 
 
 
„(21) Pentru evidenţa electronică a 
bunurilor culturale aparţinând 
patrimoniului cultural naţional 
mobil, instituţiile publice sunt 
obligate să folosească programul de 
evidenţă computerizată a 
patrimoniului cultural naţional mobil 
indicat şi finanţat de Ministerul 
Culturii şi pus la dispoziţia acestor 
instituţii cu titlu gratuit sau alte 
programe care să permită transferul 
automatizat de informaţie în 
respectivul program 
 (22)  Ministerul Culturii va asigura  
Institutului Naţional al Patrimoniului 
resursele financiare necesare în 
vederea dezvoltării în viitor a 
programului de evidenţă 
computerizată a patrimoniului 
cultural naţional mobil, în funcţie de 
evoluţia generală ulterioară a 
tehnicii de calcul, a programelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 



calcul, a programelor 
informaţionale digitale şi a 
conexiunii la alte sisteme 
informaţionale digitale 
internaţionale” 

informaţionale digitale şi a 
conexiunii la alte sisteme 
informaţionale digitale 
internaţionale” 
(Amendament propus de Comisie) 

5 3. La articolul 15, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alin. (21), cu următorul cuprins: 
„(21) În vederea elaborării optime a 
evidenţei informatizate centralizate 
a bunurilor culturale mobile clasate 
în categoriile Tezaur şi Fond ale 
patrimoniului cultural naţional 
mobil, instituţiile publice 
deţinătoare de astfel de bunuri vor 
furniza Institutului Naţional al 
Patrimoniului, pe suport digital, 
baza de date în programul de 
evidenţă computerizată a 
patrimoniului cultural naţional 
mobil prevăzut la art. 13 alin. (21) 
sau în programe compatibile 
cuprinzând fişele bunurilor propuse 
pentru clasare.” 

Nemodificat  

6 Art. II. – În vederea implementării 
prevederilor referitoare la 
inventarierea şi evidenţa bunurilor 
culturale mobile, în termen de 6 
luni de la momentul

Art. II. – În vederea implementării 
prevederilor referitoare la 
inventarierea şi evidenţa bunurilor 
culturale mobile, în termen de 6 luni 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Ministerul Culturii, 

 intrării în 
vigoare a prezentei legi, Ministerul 

 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă. 



Culturii, prin Institutul Naţional al 
Patrimoniului, instituie un program 
de suport şi monitorizare a 
instituţiilor publice deţinătoare de 
bunuri culturale mobile aparţinând 
patrimoniului cultural naţional 
mobil. 

prin Institutul Naţional al 
Patrimoniului, instituie un program 
de suport şi monitorizare a 
instituţiilor publice deţinătoare de 
bunuri culturale mobile aparţinând 
patrimoniului cultural naţional 
mobil. 
(Amendament propus de Comisie) 

7.  Art. III - Prezenta lege intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 2019. 
 (Amendament propus de Comisie) 

Pentru respectarea prevederilor 
Legii finanţelor publice locale 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 

 

                      PREŞEDINTE,                                                          SECRETAR,   
 
               Gigel – Sorinel ŞTIRBU                                                 Beatrice TUDOR 
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