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AVIZ 
asupra 

propunerii legislative pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă “Constantin 
Brâncuşi” 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru 
înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă “Constantin Brâncuşi”, trimisă cu adresa nr. Pl-x 308 din 10 iunie 
2014, înregistrată cu nr.4c-11/639 din 11 iunie 2014. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă, în şedinţa din 3 iunie 2014, în calitate de primă Cameră 
sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă “Constantin 
Brâncuşi”, instituţie publică fără personalitate juridică, în subordinea Muzeului Naţional de Artă al României şi 
în administrarea Consiliului Judeţean Gorj. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu completările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 24 
iunie 2014. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil, cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr.1524 din 20 decembrie 
2014. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. Înfiinţarea şi acreditarea muzeelor publice este reglementată de 
Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, care este legea 
cadru în materie. Până în prezent, înfiinţarea de muzee a fost reglementată la nivel de hotărâre a Guvernului. 

Art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, prevede că: 
“În cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage 
micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, trebuie să se prevadă şi mijloacele 
necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau creşterea cheltuielilor”. 

Propunerea legislativă are implicaţii asupra bugetului de stat, fiind astfel obligatorie informarea din 
partea Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile art.111 alin.(1) teza a doua din Constituţie. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
                 VICEPREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 
               NICOLAE CIPRIAN NICA                         CĂTĂLIN THEODOR NICOLESCU 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 


		2014-06-25T13:22:59+0300
	Florica D. Manole




