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Către 

      COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 

PROIECT DE OPINIE 

privind 

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

European și Comitetul Regiunilor privind Planul de acțiune al UE împotriva traficului de 

bunuri culturale 

COM(2022) 800 

 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Tratatului privind Uniunea 

Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, anexate TUE și Tratatului privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

a fost sesizată pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu prezenta 

comunicare. 

Planul de acțiune împotriva traficului de bunuri culturale (2023-2025), prezentat de 

Comisia Europeană în decembrie 2022, abordează patru obiective strategice: prevenirea și 

depistarea infracțiunilor săvârșite de participanții de pe piața bunurilor culturale și de instituții de 

conservare a patrimoniului cultural; consolidarea capacității organelor polițienești și judiciare; 

cooperarea internațională în vederea combaterii comerțului ilicit cu bunuri culturale; creșterea 

conștientizării în scopul protejării bunurilor culturale împotriva criminalității. 

 Scopul planului de acțiune este maximizarea potențialului acțiunilor existente la nivelul 

UE, evidențierea domeniilor care necesită eforturi suplimentare și indicarea modului de gestionare 

a dificultăților rămase. Planul se înscrie în Strategia UE privind o uniune a securității (2020-2025) 

și Strategia UE de combatere a criminalității organizate (2021-2025). 
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Principalele trei activități ilegale asociate cu traficul de bunuri culturale sunt furtul și 

tâlhăria; jefuirea (sustragerea ilicită de relicve antice din situri arheologice, clădiri sau 

monumente); falsificarea de bunuri culturale. Infracțiunile conexe includ frauda, vânzarea sau 

înstrăinarea bunurilor furate (intermedierea de bunuri furate), contrabanda sau corupția; spălarea 

banilor, eludarea sancțiunilor, evaziunea fiscală, finanțarea terorismului. Traficul ilicit de bunuri 

culturale, inclusiv de antichități și opere de artă, se află deseori în strânsă legătură cu spălarea 

banilor și constituie o sursă importantă de finanțare pentru grupurile infracționale organizate. 

Cele patru obiective strategice urmărite de planul de acțiune sunt: 

 îmbunătățirea prevenirii și a depistării infracțiunilor săvârșite de participanți de pe piața 

bunurilor culturale și de instituțiile de conservare a patrimoniului cultural; 

 consolidarea capacităților de asigurare a respectării legii și a capacităților judiciare; 

 intensificarea cooperării internaționale; 

 obținerea sprijinului altor actori importanți în vederea protejării bunurilor culturale 

împotriva criminalității. 

Planul de acțiune anunță lansarea de Comisia Europeană a unui studiu privind crearea de 

registre de vânzări pentru a îmbunătăți trasabilitatea bunurilor culturale în cadrul pieței unice 

(inclusiv pentru vânzările online), pe baza căruia va emite orientări pentru statele membre în 2024. 

Planul cere statelor membre măsuri pentru înregistrarea în mod corespunzător de colecțiile publice 

și private, a bunurilor în bazele de date și pentru raportarea, către autoritățile de aplicare a legii, a 

infracțiunilor contra patrimoniului, utilizând standarde și instrumente convenite la nivel 

internațional. 

Combaterea traficului online de bunuri culturale face obiectul Regulamentului privind 

serviciile digitale (Regulamentul (UE) 2022/2065), în contextul raportării conținutului ilegal, și al 

Directivei (UE) 2015/849 privind combaterea spălării banilor, pentru depistarea fluxurilor 

financiare ilicite. 

Planul anunță intensificarea asistenței pentru protecția bunurilor culturale ucrainene împotriva 

distrugerii prin sprijinirea evacuării și a protecției fizice a colecțiilor. 

 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, întruniți în ședința din 14 

martie 2023 au hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte un proiect de opinie favorabil asupra 

acestei comunicări. 

 

PREȘEDINTE 

 

IOAN – SABIN SĂRMAȘ 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32022R2065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32015L0849

