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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SENATUL

Comisia pentru cultură şi media Nr. XXXI/86/29/06/2022

RAPORT
la cererea de reexaminare

asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for
public nr.120/2006 

(L503/2020)

Cu adresa L503 din 11 aprilie 2022, Comisia pentru cultură şi media a fost 
sesizată în vederea întocmirii unui raport asupra Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006, ca urmare a cererii 
de reexaminare a Preşedintelui României, potrivit art.77 alin.(2) din Constituţia 
României.

Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
monumentelor de for public, nr.120/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Cu adresa nr. XXX/248/03.05.2022, Comisia pentru administraţie publică 
ne-a transmis avizul favorabil.

Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei ne-a comunicat avizul 
favorabil prin adresa nr. LXIX/125/19.04.2022.

Cererea de reexaminare a fost dezbătută de Comisia pentru cultură şi media 
în şedinţa sa din data de 29 iunie 2022 desfăşurată în format hibrid (prezenţă fizică 
şi Online).
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In conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri a participat 
domnul Demeter Andrăs Istvân, secretar de stat în Ministerul Culturii.

Anterior şedinţei, dna. senator Gabriela Creţu a depus un amendament la 
Legea aflată în dezbatere. Amendamentul a fost supus la vot şi adoptat de către
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membrii Comisiei cu unanimitatea senatorilor prezenţi şi se regăseşte în Anexa ce 
face parte integrantă din prezentul raport.

în urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor membrilor 
prezenţi, să admită parţial cererea de reexaminare şi să adopte un raport de 
admitere a Legii în forma trimisă ta promulgare cu un amendament admis.

Comisia pentru cultură şi media supune plenului Senatului spre dezbatere
raportul de admitere a Legii cu un amendament admis şi Legea pentru 
modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr.120/2006.

în raport cu obiectul de reglementare. Legea face parte din categoria legilor 
ordinare, urmând a fi dezbătută şi adoptată de plenul Senatului în conformitate cu 
prevederile art. 76 alin. (2) din Constituţie.

Potrivit art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată şi art. 92 alin. 
(7) pct. 1 din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Cameră 
sesizată.

REŞElTt^E, SECRETAR,

Senator Vi Senator Mircea Dăneasăeă^d BADEA
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Anexa la Raportul nr. XXXI/86/29.06.2022

AMENDAMENT ADMIS

la Legea pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public nr.l 20/2006 (L503/2020)

Nr.
crt.

Amendament adoptat de Comisia pentru 
cultură şi media MotivaţieTextul Legii trimise la promulgare

1.

1. Alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:

1. Alineatul (1) al articolului 2 se modifîcă şi 
va avea următorul cuprins: Completare survenită în urma observaţiilor 

cuprinse în cererea de reexaminare a 
Preşedintelui României.

„Art. 2. - (1) în sensul prezentei legi, 
monumentele de for public având caractere 
decorativ, comemorativ şi de semnal, amplasate 
în spaţii publice, într-o zonă de protecţie, pe 
terenuri aflate în domeniul public sau privat al 
statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale 
sunt:
a) bunuri mobile;
b) lucrări de artă plastică;
c) artă monumentală;
d) construcţii sau amenajări neutilitare.”

„Art. 2. - (1) în sensul prezentei legi, 
monumentele de for public având caractere 
decorativ, comemorativ şi de semnal, amplasate 
în spaţii publice, într-o zonă de protecţie 
instituită conform legii, pe terenuri aflate în 
domeniul public sau privat al statului ori al 
unităţilor administrativ-teritoriale sunt:
a) bunuri mobile;
b) lucrări de artă plastică;
c) artă monumentală;
d) construcţii sau amenajări neutilitare.”

Autor:
Senator Gabriela Creţu, grupul 

parlamentar PSD

Amendament al doamnei senator Gabriela Creţu, 
grupul parlamentar PSD, adoptat cu unanimitate 
de voturi
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