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 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea 

asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate 

pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în 

categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, transmis Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci şi Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, pentru 

dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx. 132 din 19 martie 2018.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 

Marius – Constantin BUDĂI Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

  
 

                
 

 
                                                      

 

alexandra.nistor
New Stamp
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R A P O R T   C O M U N   

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor 

financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând 

patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural 

naţional mobil 

 

         În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

şi Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, au fost sesizate, prin 

adresa nr. PLx 132 din 28 martie 2018, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 

privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor 

financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun 

aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul 

patrimoniului cultural naţional mobil.  

 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa 

din data de 14 martie 2018. 
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Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 

(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

 

 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere avizul 

favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ.  

 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea 

măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării 

donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural 

naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil (opera lui 

Constantin Brâncuşi „Cuminţenia Pământului”), în condiţiile respingerii, prin Legea nr. 

19/2017, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016. 

Costurile aferente restituirii acestor sume, indiferent de mijlocul prin care acestea au 

fost colectate, vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi 

Identităţii Naţionale.  

 

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, examinarea proiectului de Lege a avut 

loc în şedinţe separate. 

 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ședința din data de 

27 martie 2018. Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

şi-au înregistrat prezenţa un număr de 23 deputaţi.  

 

Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat lucrările 

în şedinţele din 23 octombrie 2018 şi, respectiv, 30 octombrie 2018. Din numărul total de 

15 membri ai Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă au participat la 

şedinţă 12 deputaţi. 

 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de 

invitat, domnul Ioan-Ardeal Ieremia, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi 

Identităţii Naţionale. 

 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două  Comisii au hotărât, 

cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și 

adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor 

financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun 

aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului 

cultural naţional mobil, în forma adoptată de Senat.  
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 

Marius – Constantin BUDĂI 

PREŞEDINTE,  

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 

SECRETAR, 

Marilen-Gabriel PIRTEA 

 

 

SECRETAR,  

Beatrice TUDOR 

Şef serviciu, Giorgiana Ene                                                                   Consilier parlamentar, Dan Kalber 

Consultant parlamentar, Alexandra Nistor                                               


