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R A P O R T  

î n l o c u i t o r   

asupra Proiectului de Lege privind protejarea  

patrimoniului cultural imaterial 

 

  Proiectul de Lege privind protejarea patrimoniului cultural 

imaterial a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă, cu adresa nr.  P. L. - x  769 din 29 noiembrie 2010, şi 

înregistrat la Comisie cu nr. 30/567/02.12.2010. 

 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 buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisiei juridice de 

disciplină şi imunităţi şi Comisiei permanente comune a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului  pentru relaţia cu UNESCO. Primele trei Comisii  

au transmis avize negative, iar cea din urmă a transmis un aviz favorabil 

cu amendamente. Comisia a examinat avizul favorabil, cu observaţii şi 

propuneri, emis de Consiliul Legislativ cu nr. 554/18.05.2011 precum şi 

Punctul de vedere al Guvernului nr. 314 emis în 15 martie 2013, care nu 

susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
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 Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată, 

proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 9 noiembrie 2011, cu respectarea 

prevederilor art. 76 alin (2)  din Constituţia României, republicată. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr. 26/2008 prin promovarea unui nou text de lege vizând  protejarea 

patrimoniului cultural imaterial şi abrogarea legii în vigoare. 

 Iniţiativa legislativă a fost dezbătută iniţial în şedinţa Comisiei din 

data de 1 noiembrie 2011.  În data de 15 noiembrie  Comisia a depus un 

raport de respingere, înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei 

Deputaţilor în data de 21 noiembrie 2011. În data de 6 martie 2012 

raportul Comisiei a fost dezbătut în plenul Camerei, fiind apoi înscris pe 

lista de vot final. 

În data de 19 iunie 2012  în cadrul şedinţei de vot final  a plenului 

Camerei Deputaţilor   proiectul de lege a fost retrimis la Comisie pentru o 

nouă dezbatere şi întocmirea unui raport înlocuitor. 

 Iniţiativa legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din data de 

2 aprilie 2013.  

În conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisiei a participat, din partea 

Ministerului Culturii, doamna Irina Cajal,  subsecretar de stat.  

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 22 

membri ai Comisiei. 

 Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor 

prezenţi în sală în momentul votului. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu 

art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi art. 92 alin. 
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(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare.  

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă propune plenului respingerea Proiectului de Lege 

privind patrimoniului cultural imaterial. 

Motivaţia respingerii se întemeiază pe următoarele considerente: 

- Prin intermediul proiectului de lege nu se aduc modificări 

substanţiale cadrului legal existent, astfel încât nu este justificată 

propunerea de abrogare a Legii nr. 26/2008 privind protejarea 

patrimoniului cultural imaterial, ci, eventual, amendarea acesteia; 

-  Intenţiile enunţate în expunerea de motive nu sunt concretizate în 

conţinutul proiectului de lege, astfel, pentru evitarea confundării mărcii 

distinctive cu mărcile comerciale, se propune eliminarea sintagmei marca 

tradiţională distinctivă din cuprinsul legii, ceea ce denotă o neînţelegerea 

a termenilor, de asemenea se încearcă instituirea unor zone protejate 

definite ca „areale în care elementele genuine ale patrimoniului cultural 

imaterial se păstrează în mod adecvat”,  o exprimare preţioasă ce ascunde 

de fapt o formă fără fond, creează reale probleme în ceea ce priveşte 

aplicarea. Acestea pot fi lesne confundate cu sintagma zone protejate  

folosită în cadrul  Legii nr. 5/2000 aprobarea Planului de amenajarea 

teritoriului naţional secţiunea a III-a  - zone protejate, care se referă la 

definirea şi delimitarea geografică a unor areale conţinând monumente 

ale naturii, rezervaţii naturale, situri arheologice, cetăţi - fortificaţii,  

monumente istorice. Nu în ultimul rând  nu sunt precizate sursele 

financiare necesare aplicării măsurilor propuse încălcându-se astfel 

dispoziţia art.138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, care 

prevede că „Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără 

stabilirea sursei de finanţare.” 
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   Prezentul raport înlocuieşte raportul distribuit în 15 noiembrie 

2011. 

 

      PREŞEDINTE,                      SECRETAR,  
       
        Gigel – Sorinel ŞTIRBU                         Florin-Costin PÂSLARU 
 
                   

 

 

 Consilier  parlamentar, 

           Cristina Dan 

           Dan Kalber    
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