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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

R A P O R T  

asupra Propunerii legislative privind declararea zilei de 16 noiembrie  

Ziua Patrimoniului Mondial din România 

  

  Propunerea legislativă privind declararea zilei de 16 noiembrie 

Ziua Patrimoniului Mondial din România a fost transmisă Comisiei cu 

adresa nr.  P. l. - x 225 din data de 2 mai 2011 şi înregistrată la Comisie 

cu nr. 30/75/04.05.2011. 

 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost 

sesizată spre dezbatere în fond cu această propunere legislativă, spre 

avizare fiind transmisă, Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, ambele transmiţând avize negative, precum şi  

Comisiei Comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu 

UNESCO, care a avizat favorabil această iniţiativă legislativă.  

 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 27 

aprilie 2011, în calitate de primă Cameră sesizată.  

 La redactarea raportului s-a ţinut cont de avizul favorabil emis de 

Consiliul Legislativ cu nr. 1493/29.11.2010,  precum şi de Punctul de 

vedere al Guvernului, care nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative . 

 Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată,  

propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  

 Comisia a dezbătut această propunere legislativă la lucrările din 

data de 7 iunie 2011.  
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  În baza prevederilor art. 54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat, în calitate de 

invitat, domnul Vasile Timiş, secretar de stat în Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional. 

 Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare instituirea datei 

de 16 noiembrie ca Ziua Patrimoniului Mondial din România, având ca 

punct de pornire hotărârea luată în acest sens la a 34-a sesiune a Comisiei 

pentru Patrimoniul Mondial. Propunerea legislativă vizează promovarea 

valorilor de patrimoniu din România, care se află înscrise în Lista 

patrimoniului mondial, pentru o mai bună cunoaştere a acestora, precum 

şi a locului pe care îl ocupă cultura română în cadrul general al valorilor 

culturale internaţionale. 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 20 

de membri ai Comisiei. Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea  

voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului.  

 În conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată, precum şi ale art. 92 alin.(9) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Camera decizională este Camera Deputaţilor. 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă propune plenului adoptarea Propunerii legislative 

privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din 

România, în forma prezentată. 

 

PREŞEDINTE,                           SECRETAR, 

         Raluca TURCAN                            Florin-Costin PÂSLARU 

 
       Şef birou,                                                                          Consilier parlamentar, 

Cristina Dan                                                                                Dan Kalber 
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