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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru știință și tehnologie 
 

Bucureşti,  

Nr. 4c-24/13 

 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Planul de acțiune 

al EU împotriva traficului de bunuri culturale COM(2022)800 

  

 

 Comisia pentru știință și tehnologie a fost sesizată, potrivit Regulamentului Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cu documentul privind 

Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor privind Planul de acțiune al EU împotriva traficului de bunuri 

culturale COM(2022)800, pentru examinare în fond. 

 Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menționat în ședința din data de 6 

martie 2023. 

 Prezenta inițiativă urmărește stabilirea unui cadru care să permită Uniunii să înregistreze 

progrese în materie de prevenire și depistare a traficului de bunuri culturale și a infracțiunilor 

conexe, precum și în ceea ce privește răspunsul justiției penale la acestea. 

Examinând documentul, membrii Comisiei au constatat că, traficul de bunuri culturale este 

o afacere profitabilă pentru criminalitatea organizată și, în unele cazuri, pentru părțile implicate 

într-un conflict și pentru teroriști. Aceasta se explică în special prin riscul scăzut de depistare, 

potențialul de obținere a unor marje de profit ridicate și dimensiunii atractive a piețelor licite și 

ilicite, ca urmare a unei cereri stabile și în creștere la nivel mondial din partea colecționarilor, a 

investitorilor și a muzeelor.   

Interpol a confiscat peste 850 000 de artefacte la nivel mondial în 2020, dintre care mai 

mult de jumătate în Europa.  

Membrii Comisiei au constatat că bunurile culturale au adesea o importanță culturală, 

artistică, istorică și științifică majoră. Prin urmare, traficul de bunuri culturale poate avea un 

impact devastator și ireversibil asupra patrimoniului cultural în interiorul și în afara UE. Acesta 

distruge părți din memoria noastră colectivă și privează omenirea de mărturii ale istoriei sale. 

Zonele de criză și de conflict sunt deosebit de expuse riscurilor. Acest lucru este ilustrat, de 

exemplu, în Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu (cum ar fi Siria, Irak sau Libia) și, cel mai 

recent, în Ucraina. 
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De asemenea, membrii Comisiei au evidențiat faptul că, infracțiunile legate de bunurile 

culturale au caracteristici specifice, care le diferențiază de alte activități ilegale. Identitatea, 

autenticitatea, originea, proveniența și statutul juridic al unui bun cultural sunt rareori vizibile 

instantaneu și necesită adesea o expertiză specifică pentru a fi stabilite. În al doilea rând, 

colecțiile publice și private, monumentele și siturile de excavare sunt vulnerabile la furturi și 

jafuri, în special în situații de conflict și de criză. În plus, bunurile culturale neînregistrate, în 

special cele provenite din situri de excavare sau din colecții necatalogate, sunt greu de depistat și 

de urmărit odată ce au intrat în circuitul traficului. În al treilea rând, piața bunurilor culturale 

prezintă anumite vulnerabilități atractive pentru infractori.  

Având în vedere că traficul de bunuri culturale este, de obicei, o infracțiune 

transfrontalieră, legislația comercială a UE joacă un rol important în prevenirea și depistarea unor 

astfel de cazuri. Exportul de bunuri culturale de pe teritoriul vamal al Uniunii face obiectul unei 

cerințe privind licența de export, pentru a se asigura că exporturile sunt supuse unor controale 

uniforme la frontierele externe ale UE. Importul bunurilor culturale intră sub incidența 

Regulamentului (UE) 2019/880. Acesta interzice importul de bunuri culturale exportate ilegal 

dintr-o țară terță și supune importul anumitor bunuri culturale în Uniune unor cerințe privind 

licențele de import sau declarațiile importatorilor. Totodată, regulamentul introduce un sistem 

electronic centralizat pentru stocarea și schimbul de informații între statele membre și pentru 

îndeplinirea formalităților de import de către operatori. Acest sistem va deveni operațional până 

în iunie 2025. El este informatizat și va asigura interconectarea între autoritățile vamale și 

culturale competente și bazele de date existente. În plus, sistemul sus-menționat are capacitatea 

de a reduce cazurile de falsificare a documentelor și elimină necesitatea de a verifica 

autenticitatea licențelor pe suport de hârtie. De asemenea, Comisia are în vedere o viitoare 

extindere a acestui sistem pentru a include licențele de export în temeiul Regulamentului (CE) 

nr. 116/2009. Legislația referitoare la importul și exportul bunurilor culturale este completată de 

Directiva 2014/60/UE privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui 

stat membru. 

Traficul de bunuri culturale nu este o infracțiune lipsită de victime: acesta nu numai că 

alimentează activități care amenință siguranța cetățenilor UE, însă poate provoca, totodată, 

prejudicii ireparabile patrimoniului nostru cultural și, prin urmare, identității noastre comune. 

Astfel, combaterea traficului de bunuri culturale necesită eforturi suplimentare comune și 

susținute din partea unei game largi de părți interesate din interiorul și din afara UE. Prezentul 

plan de acțiune oferă un cadru cuprinzător care să le permită UE și statelor membre să 

înregistreze progrese în materie de prevenire și depistarea a traficului de bunuri culturale și a 

infracțiunilor conexe, precum și în ceea ce privește răspunsul justiției penale la acestea.  

Urmare a celor prezentate în cadrul discuțiilor, opinia membrilor Comisiei pentru știință și 

tehnologie este favorabilă promovării documentului supus dezbaterilor.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de 

opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene potrivit art.173 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

 

            PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 

              Dragoș Gabriel ZISOPOL                                     Ognean CRÎSTICI 


