Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti 29.10.1997
Nr. 382

AVIZ
asupra propunerii legislative privind monumentele
istorice

Cu adresa nr.85 din 27 mai 1997 , Biroul Permanent, conform art. 86
din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat pentru examinare şi avizare Comisia pentru
Buget, Finanţe şi Bănci cu propunerea legislativă privind monumentele istorice.
In urma examinării, în şedinţa din data de 29.10.1997 , Comisia pentru buget, finanţe
şi bănci, cu majoritate de voturi, a hotărât supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative din următoarele considerente:
-Definiţiile utilizate sunt incomplete şi nu corespund celor acceptate prin Convenţiile
şi Recomandările adoptate de Consiliul Europei, respectiv UNESCO.
- Propunerea legislativă cuprinde prevederi (art.54) prin care se modifică dispoziţii
ale Codului de procedură penală lucru ce nu se poate face printr-o lege specială.
- Propunerea legislativă nu este corelată cu prevederile Legii nr.69/1991 privind
administraţia publică locală.
- Prevederile proiectului (art.39) conduc la stabilirea unui regim special pentru
fondurile constituite la nivelul bugetului de stat, care prin derogare de la principiile
finanţelor publice, ar urma să fie alocate prin Hotărâre a Guvernului şi nu de ordonatorul
principal de credite.
- Prevederile privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică aşa cum sunt
formulate, deschid calea unor abuzuri, prin nedefinirarea expresă şi limitativă în care nu se
poate recurge la o asemenea măsură extremă.
- Prevederile privind modul de soluţionare a contestaţiilor sunt confuze şi nu respectă
principiile procedurii contencioase.
- Promovarea proiectului de lege implică o creştere a cheltuielilor bugetare pentru
care trebuie ca iniţiatorul să indice sursele de acoperire.
- Având în vedere complexitatea problemelor privind patrimoniul cultural naţional,
precum şi faptul că materia de reglementat este de domeniul Ministerului Culturii şi are
contingenţă cu activitatea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi a
Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, considerăm necesară şi consultarea
specialiştilor din cadrul acestor instituţii.
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