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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI 
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COMISIA PENTRU 
CULTURĂ,ARTE,MIJLOACE 
DE INFORMARE ÎN MASĂ 

 

Nr.4c-12/299   
Bucureşti, 19.12 2019 

 
 

 
  Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 
   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege privind regimul 
juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului 
mondial UNESCO şi unele măsuri privind protejarea acestora, transmis Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace 
de informare în masă, pentru dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr. PL x. 
486 din 21 octombrie 2019.  

 

 
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 
Angelica FĂDOR Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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R A P O R T   C O M U N   

asupra Proiectului de Lege privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii 

Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri 

privind protejarea acestora 

 

         În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia 
pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, au fost sesizate spre dezbatere în 
fond, în procedură obișnuită, asupra Proiectului de Lege privind regimul juridic al Cetăţilor 
dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi 
unele măsuri privind protejarea acestora transmis cu adresa nr. PL x 486 din 21 octombrie 
2019 și înregistrat la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu nr. 
4c-7/458 din 21 octombrie 2019, respectiv la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă cu nr. 4c-12/299 din 22 octombrie 2019.  

Senatul în calitate de primă Cameră, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 14 
octombrie 2019 cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României. 
 Camera  Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 
alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  
 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

 avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ 
(nr.559/2.07.2019); 

 avizul favorabil al Consiliului Economic și Social cu observații (nr. 
3160/19.06.2019); 
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 avizul favorabil al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic nr. 4c-8/757 din 
4.12.2019; 
 

 avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională nr. 
4c-15/670 din 3.12.2019; 
 

 avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice nr. 4c-5/610 din 11.12.2019, cu un amendament; 
 

 avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci nr. 4c-2/825 din 
11.12.2019. 

 
Proiectul de lege are ca obiect reglementarea regimului juridic al cetăților dacice 

din Munții Orăștie, vizând stabilirea unor măsuri necesare protejării patrimoniului cultural 
național. 

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, examinarea iniţiativei legislative a 
avut loc în şedinţe separate. 

 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în ședința din 3 decembrie 2019. La lucrările Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului au fost prezenți deputați conform listei de prezență.  

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

Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitați, domnul Viorel Salan, Grupul 
parlamentar al PSD – inițiator al proiectului de lege și domnul Adrian Bălteanu – consilier 
Direcția Patrimoniu din cadrul Ministerului Culturii. 

 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui 
raport preliminar de adoptare a Proiectului de Lege privind regimul juridic al Cetăţilor 
dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi 
unele măsuri privind protejarea acestora, în forma adoptată de Senat.  

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

în şedinţa din 17 decembrie 2019. Din numărul total de 16 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, în calitate de invitați, domnul Viorel Salan, Grupul 
parlamentar al PSD – inițiator al proiectului de lege și domnul Adrian Bălteanu – consilier 
Direcția Patrimoniu din cadrul Ministerului Culturii.  
 



 
 

 4

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două  Comisii au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a Proiectului de Lege 
privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista 
patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri privind protejarea acestora, în forma 
adoptată de Senat, cu un amendament respins, prevăzut în Anexa ce face parte integrantă 
din prezentul raport comun. 

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

legilor organice. 
 

PREŞEDINTE, 

Angelica FĂDOR 

PREŞEDINTE,  

Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 

SECRETAR, 

Simona BUCURA - OPRESCU 

SECRETAR,  

Beatrice TUDOR 
         

 

        Șef serviciu, Sofia Chelaru             

        Consilier parlamentar, Elena Hrincescu                                            Consilier parlamentar, Dan Kalber 
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Anexă  
 

AMENDAMENT RESPINS 
 

Nr. 
crt. Text Senat  Amendamente respinse 

(autorul amendamentului) 
Motivația 
respingerii 

Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 
1.   

 
 
Art.1.- (8) Prin derogare de la prevederile 
art.35-37 alin.(1) din Legea nr.46/2008-Codul 
Silvic, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, terenurile din fondul 
forestier național pe amplasamentul cărora se 
află zona de sit (zona1) a Cetăților dacice din 
Munții Orăștiei și zona de protecție (zona2) se 
scot definitiv din fondul forestier național, fără 
plată și fără compensare. 

1.La articolul 1, alineatul (8), se modifică și va 
avea următorul cuprins:  
„(8) Prin derogare de la prevederile art.35-37 alin.(1) 
din Legea nr.46/2008-Codul Silvic, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, terenurile din 
fondul forestier național proprietate publică a 
statului pe amplasamentul cărora se află zona de sit 
(zona1) a Cetăților dacice din Munții Orăștiei și 
zona de protecție (zona2) se scot definitiv din fondul 
forestier național, fără plată și fără compensare, și se 
trec în proprietate publică a consiliilor județene.” 
Autor: Tinel GHEORGHE 
            Deputat PNL 

Rezultatul votului Camera 
Deputaților 

 


