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AVIZ 

asupra  proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice şi a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului   

 

 

 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost 

sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de comunicare în 

masă, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi a Legii nr.350/2001 

privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, transmis cu adresa nr. P.L.x. 186/2019 din 27 

martie 2019, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/127 din 28 martie 2019. 

  Consiliul Economic şi Social, cu avizul nr. 5597 din 06.11.2018, avizează favorabil 

proiectul de act normativ, cu observaţii.  

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1136 din 29.11.2018, avizează favorabil propunerea 

legislativă cu observații și propuneri. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă propunerea legislativă, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată, în ședința din 

25 martie 2019. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare corelarea legislaţiei privind protejarea 

monumentelor istorice cu cea privind urbanismul, în scopul de a permite administraţiei publice să 

intervină pentru reabilitarea unor zone valoroase din punct de vedere cultural al aşezărilor umane. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 9 aprilie 2019. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

negativă a proiectului de lege cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezentul aviz. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

IULIAN IANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga 
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Anexa 
 

Amendamente admise  
 

Nr. 
Crt. 

Text Lege nr.422/2001 şi Legea 
nr.350/2001   

Text adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivaţie 

1.   
 
 
(4) Monumentele istorice aflate în 
proprietatea persoanelor fizice sau 
juridice de drept privat pot fi vândute 
numai în condiţiile exercitării 
dreptului de preemţiune ale statului 
român, prin Ministerul Culturii şi 
Cultelor, pentru monumentele istorice 
clasate în grupa A, sau prin serviciile 
publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii şi Cultelor, pentru 
monumentele istorice clasate în grupa 
B, ori al unităţilor administrativ-
teritoriale, după caz, potrivit prezentei 
legi, sub sancţiunea nulităţii absolute a 
vânzării. 

2. La articolul 4, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Monumentele istorice aflate în 
proprietatea persoanelor fizice sau 
juridice de drept privat pot fi 
înstrăinate numai în condiţiile 
exercitării dreptului de preempţiune 
ale statului român, prin Ministerul 
Culturii şi Identităţii Naţionale, 
pentru monumentele istorice clasate în 
grupa A, sau prin serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii 
şi Identităţii Naţionale, pentru 
monumentele istorice clasate în grupa 
B, ori al unităţilor administrativ-
teritoriale, după caz, potrivit prezentei 
legi, sub sancţiunea nulităţii absolute 
a vânzării; acţiunile în anulare pot fi 
introduse de orice persoană fizică şi 
orice entitate publică sau privată, 
fiind scutite de la plata taxelor 
judiciare de timbru, şi se judecă de 
îndată de către instanţa 
competentă.” 

- La articolul 4, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„(4) Monumentele istorice aflate în 
proprietatea persoanelor fizice sau 
juridice de drept privat pot fi înstrăinate 
numai în condiţiile exercitării dreptului 
de preempţiune ale statului român, prin 
Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, pentru monumentele istorice 
clasate în grupa A, sau prin serviciile 
publice deconcentrate ale Ministerului 
Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru 
monumentele istorice clasate în grupa B, 
ori al unităţilor administrativ-teritoriale, 
după caz, potrivit prezentei legi, sub 
sancţiunea nulităţii relative a vânzării; 
acţiunile în anulare pot fi introduse de 
orice persoană fizică şi orice entitate 
publică sau privată, fiind scutite de la 
plata taxelor judiciare de timbru, şi se 
judecă de îndată de către instanţa 
competentă.” 
 
Autor amendament: Sitterli Ovidiu-Ioan - 
deputat P.N.L. 

 

 


