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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SENATUL

Nr. XXXI/308/ 29.06.2022Comisia pentru cultură şi media

RAPORT

asupra Propunerii legislative privind înfiinţarea Muzeului Regional 
”Memorialul Golgota Bucovinei”

(L373/2022)

Cu adresa L373/2022 din 7 iunie 2022, Comisia pentru cultură şi media a 

fost sesizată în fond cu Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului 
Regional ”Memorialul Golgota Bucovinei” (iniţiatori: Târziu Claudiu-Richard - 
senator AUR; Acatrinei Dorel-Gheorghe - deputat AUR; Albişteanu Mihail - deputat 

AUR; Axinia Adrian-George - deputat AUR; Badiu Georgel - deputat AUR; Coleşa 

Ilie-Alin - deputat AUR; Dămureanu Ringo - deputat AUR; Enachi Raisa - deputat 
AUR; Focşa Dumitru-Viorel - deputat AUR; Grădinaru Radu Vicenţiu - deputat 
AUR; Ivănuţă Cristian-Daniel - deputat AUR; Mitrea Dumitrina - deputat AUR; 
Muncaciu Sorin-Titus - deputat AUR; Nagy Vasile - deputat AUR; Păunescu Silviu- 

Titus - deputat AUR; Pop Darius - deputat AUR; Puşcaşu Lucian-Florin - deputat 

AUR; Rusu Daniel-Gheorghe - deputat AUR; Simion George-Nicolae - deputat
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AUR; Stoica Ciprian-Titi - deputat AUR; Suciu Sebastian-Ilie - deputat AUR; 
Tanasă Dan - deputat AUR; Volosatîi Boris - deputat AUR).

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Muzeului” 

Memorialul Golgota Bucovinei” , instituţie publică de importanţă regională, cu 

personalitate jurdică, aflată în subordinea Minsiterului Culturii şi în coordonarea 

Arhipiescopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

Potrivit Expunerii de motive, Muzeul îşi propune să prezinte Bucovina şi 
istoria ultimelor ei două secole şi jumătate printr-o angajare a tuturor instituţiilor 

locale şi regionale, care pot contribui la conturarea adevărului fără a prezenta o 

istorie conflictuală.

Consiliul legislativ avizează favorabil iniţiativa legislativă, aviz comunicat

sub nr. 609/30.05.2022.

Reprezentanţii părţii patronale şi sindicale ai Consiliului economic şi social 
au votat pentru pentru avizarea favorabilă a propunerii legislative;

Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ale societăţii civile 

au votat pentru avizarea nefavorabilă a proiectului de act normativ, cu următoarea 

motivare: art, 1 din propunerea legislativă prevede înfiinţarea unui muzeu regional 
prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art 17 alin. (2) din Legea 

muzeelor şi a colecţiilor publice nr 311/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Derogarea de la aceste prevederi legale pentru înfiinţarea 

unei noi instituţii muzeale este nejustificată şi inoportună . Acordarea titulaturii de 

muzeu regional prin hotarare a Guvernului, la iniţiativa Ministerului Culturii, 
precum şi obţinerea avizului Comisiei Nafionale a Muzeelor şi Colecţiilor, sunt 
etape necesare pentru a fi asigurate conformitatea tehnică şi legală a procedurii de 

înfiinţare a unui muzeu regional.
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Comisia pentru administraţie publică ne-a transmis avizul său negativ, aviz 

comunicat sub nr . XXX/180/14.06.2022.

Iniţiativa legislativă a fost luată în dezbatere de către Comisia pentru cultură 

şi media în şedinţa sa desfăşurată în format hibrid, din data de 29 iunie a.c., în 

prezenţa unuia dintre iniţiatori - dl. Mircea DĂNEASĂ - senator AUR. Dumnealui 

a argumentat Comisiei necesitatea acestei iniţiative legislative.

în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri a participat domnul Andrăs 

Istvân Demeter, secretar de stat în Ministerul Culturii. Ministerul nu susţine această 

propunere legislativă.

în urma dezbaterilor, Comisia pentru cultură şi media a hotărât, cu 

majoritatea voturilor senatorilor prezenţi, să adopte raport de respingere.

Comisia pentru cultură şi media supune plenului Senatului spre dezbatere şi 

adoptare raportul de respingere şi Propunerea privind înfiinţarea Muzeului 

Regional "Memorialul Golgota Bucovinei”.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă 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.

SECRETAR,PREŞEDINTE,

Senator Mircea DĂNEASĂSenatofviorel-Riceard BADEA
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