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IL os, iioaa 
.................

DOMNUL TIBERIU HORATIU GORUN, 
SECRETARUL GENERALAL SENATULUI

Către:

Ref. la: punctele de vedere ale Guvernului aprobate în şedinţa Guvernului din data de 
10 august 2022

STIMATE DOMNULE SECRETAR GENERAL,

Vă transmitem, alăturat, în original, punctele de vedere ale Guvernului referitoare ia:

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (Bp. 332/2022);

L^v^ / 2. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 103 din Legea 53/2003 -
Codul muncii (Bp.363/2022);

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 
republicată, privind Codul de Procedură Civilă, cu modificările şi completările 
ulterioare (Bp.402/2022);

A.Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr. I la Legea nr. 208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările 
ulterioare (Bp. 272/2022, L 374/2022);

S.Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Regional „Memorialul 
Golgota Bucoviner (Bp. 271/2022, L 373/2022);

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
/W (Bp. 365/2022).

Cu deosebită consideraţie

SECRETAR DE STAT



Biroul permanent al Senatului
.....I.M.:.9Â,.^9A^r.......

PRIM MINISTRU

Domnule preşedinte,
A

In conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Regional 

„Memorialul Golgota Bucovinei”, iniţiată de domnii deputaţi AUR Lucian- 

Florin Puşcaşu şi Dorel-Gheorghe Acatrinei împreună cu un grup de 

parlamentari AUR (Bp. 271/2022, L 373/2022).

I. Principalele reglementări

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Muzeului 

Regional „Memorialul Golgota Bucovinei”, instituţie publică de importanţă 

regională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii 

şi în coordonarea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, prin derogare de la 

prevederile art. 16 alin. (1) şi ale art. 17 alin. (2) din Legea muzeelor şi a 

colecţiilor publice nr. 31 î/2003, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.

II. Observaţii
y

A

1. In urma analizei Expunerii de motive, constatăm că aceasta nu oferă 

argumente şi date tehnice care să susţină demersul legislativ.
Astfel, evidenţiem faptul că, potrivit art. 31 alin. (1) din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
instrumentul de prezentare şi motivare trebuie să conţină informaţii cu privire 

la cerinţele care reclamă intervenţia normativă, cu referire specială la



insuficienţele reglementărilor în vigoare, principiile de bază şi finalitatea 

reglementării propuse.
Mai mult, Expunerea de motive nu respectă prevederile art. 32 alin. (1) 

din Legea nr. 24/2000, conform cărora documentele de motivare se 

redactează într-un stil explicativ, clar, folosindu-se terminologia proiectului 

de act normativ pe care îl prezintă.
De asemenea, semnalăm faptul că nu sunt avute în vedere prevederile 

art. 13 din Legea nr. 24/2000, conform cărora actul normativ trebuie să se 

integreze organic în sistemul legislaţiei, scop în care proiectul de act 

normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior 

sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune.
Astfel, iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea 

unui muzeu, printr-o procedură care se doreşte a fi derogatorie de la 

prevederile Legii nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (art. 1 alin. (1) din 

iniţiativa legislativă).
Cu toate acestea, art, 1 alin, (2) din iniţiativa legislativă prevede că 

„ înfiinţarea şi organizarea Muzeului se supun prevederilor Legii 
nr.311/2003 (i)”.

2. Semnalăm că, potrivit art. 13 din Legea nr. 311/2003, „(1) (...) 

muzeele şi colecţiile publice se pot afla în proprietate publică sau privată.
(2) Muzeele şi colecţiile aflate în proprietate publică se înfiinţează şi se 

organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau 

locale, a altor autorităţi publice ori instituţii şi funcţionează potrivit 

regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, aprobate de autorităţile 

sau instituţiile tutelare.
(2^) Muzeele şi colecţiile publice de importanţă naţională de drept 

public ce au în administrare bunuri sau colecţii publice aflate în proprietatea 

privată a persoanelor fizice sau juridice se organizează şi funcţionează în 

baza hotărârii de Guvern şi a acordului încheiat cu titularul dreptului de 

proprietate privată.
(3) Muzeele şi colecţiile publice aflate în proprietate privată se 

înfiinţează, se organizează şi funcţionează în subordinea persoanelor 

juridice private sau a persoanelor fizice”.
Astfel, potrivit legii speciale, înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor 

publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a 

patrimoniului, necesită parcurgerea unor etape procedurale şi îndeplinirea 

unor condiţii (pentru înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice este necesar 

avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, care este



emis numai după constatarea îndeplinirii condiţiilor specifice referitoare la 

patrimoniu, sediu, condiţii de conservare etc.).
De asemenea, iniţiativa legislativă are ca obiect acordarea titulaturii de 

muzeu de importanţă regională, acestei instituţii nou create, în condiţiile în 

care, potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 311/2003, această 

operaţiune se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul 

Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
Astfel, având în vedere soluţiile legislative propuse, considerăm că nu 

este necesară adoptarea acestora prin lege, ca act juridic al Parlamentului, 
putând face obiectul unei hotărâri a Guvernului^

Totodată, conform prevederilor art. 13 - 16 din Legea nr. 311/2003, 
precum şi ale art. 15 din Ordinul ministrului culturii şi cultelor cu 

nr.2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor şi a 

colecţiilor publice, pentru a obţine titulatura de importanţă regională, este 

necesară depunerea de către autoritatea care are muzeul în subordine, la 

direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, a următoarei 

documentaţii: ,,a) cerere, în sensul obţinerii avizului Comisiei Naţionale a 

Muzeelor şi Colecţiilor pentru acordarea titulaturii de muzeu sau de colecţie 

publică de importanţă naţională, regională, judeţeană ori locală, precum şi 

iniţierii de către Ministerul Culturii a unei hotărâri a Guvernului privind 

acordarea titulaturii de muzeu sau de colecţie publică de importanţă 

naţională, regională, judeţeană ori locală; b) un memoriu care să conţină 

prezentarea patrimoniului muzeului sau colecţiei publice: număr de bunuri 

culturale mobile, număr de bunuri culturale mobile clasate (în tezaur şi în 

fond), argumentaţia referitoare la reprezentativităţile menţionate (în plan 

naţional, regional, judeţean, local); c) declaraţie pe propria răspundere a 

conducătorului instituţiei muzeale sau al colecţiei publice respective privind 

veridicitatea datelor conţinute în memoriul prevăzut la Ut. b). ”
De asemenea, potrivit art, 7 din Normele de clasificare a muzeelor şi a 

colecţiilor publice, amintite mai sus, muzeele de importanţă regională sunt 

muzeele de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor 

muzeal cel puţin 40.000 de bunuri culturale mobile, dintre care 50% trebuie 

să fie reprezentative în plan regional pentru istorie, arheologie, etnologie, 
artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, 
filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie şi epigrafe.

Prin urmare, este nejustificată şi neoportună reglementarea înfiinţării 

unui muzeu sau acordarea titulaturii de muzeu de importanţă regională printr-

‘ A se vedea, spre exemplu: H.G. nr. 1062 din 8 septembrie 2005 privind înfiinţarea Muzeului „Ion şi dr. Nicolai 
Kalinderu”; H.G. nr. 728 din 28 iunie 2003 privind înfiinţarea Muzeului de Artă „Vasile Grigore - pictor şi 
colecţionar’’; H.G. nr. 1438 din 12 decembrie 2002 privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi.
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un act la nivel de lege, în condiţiile în care legea specială stabileşte procedura 

pentru înfiinţarea şi organizarea instituţiilor muzeale.
Totodată, reglementarea la nivel de lege a unei situaţii care poate fi 

reglementată la nivel inferior de reglementare afectează flexibilitatea actului 

normativ, în cazul necesităţii unor modificări.
A

In altă ordine de idei, referitor la prevederile care vizează relaţiile de 

subordonare ierarhică dintre muzeu. Ministerul Culturii şi Arhiescopia 

Sucevei şi Rădăuţilor, considerăm că forma propusă de iniţiatori, nu poate fi 
aplicată în practică.

Date fiind prevederile legale care guvernează materia în cauză, muzeul 

care se doreşte a fi înfiinţat, nu poate fi în acelaşi timp în subordinea 

Ministerului Cuturii - organ de specialitate a administraţiei publice centrale şi 
în coordonarea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor - persoană juridică de 

drept privat, parte componentă a Patriarhiei Române.

3. Referitor la prevederile art. 2 şi art. 3 din iniţiativa legislativă, care 

vizează obiectivele, funcţiile, poziţionarea muzeului în mediul cultural, 
educaţional şi social etc., menţionăm că acestea nu sunt redactate în forma 

prescriptivă proprie normelor juridice; prevederile nu au caracter obligatoriu 

şi sunt de natură să pună în discuţie încălcarea exigenţelor de tehnică 

legislativă prevăzute de art. 8 âm Legea nr. 24/2000.
In plus, atât art. 2, cât şi art. 3 din iniţiativa legislativă stipulează cu 

privire la obiectivele muzeului, nefiind clar dacă obiectivul prevăzut la art. 2 

se circumscrie în categoria obiectivelor principale ale instituţiei, sau 

dimpotrivă, norma vizează scopul persoanei juridice, în conformitate cu 

art. 187 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare.
In ceea ce priveşte normele privind sediul muzeului [art. 1 alin. (3) şi 

art, 3 alin. (1) din iniţiativa legislativă] acestea sunt neclare şi se impunea a fi 
luat în considerare art. 227 alin. (1) din Codul civil, având în vedere că sediul 

este considerat ca fiind un atribut al identificării persoanei juridice, iar din 

normele propuse nu rezultă dacă acesta există la momentul înfiinţării 

muzeului.
Referitor la art. 3 alin. (1) din iniţiativa legislativă nu reiese cu ce titlu 

urmează a se realiza „punerea la dispoziţie cu titlu gratuit” a terenului pe 

care se va edifica construcţia în cauză.
Apreciem că era necesar să se clarifice ce presupune ,, coordonarea ” 

Muzeului de către Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor [art. 1 alin. (1)] şi 
care sunt atribuţiile referitoare la administrarea muzeului, avute în vedere la 

art. 3 alin. (1) din iniţiativa legislativă.
4



In plus, se impunea să se justifice care sunt raţiunile pentru care aceste 

atribuţii de administrare nu sunt îndeplinite de consiliul de administraţie al 
muzeului.

In ceea ce priveşte art. 4 alin. (1) din iniţiativa legislativă, care vizează 

elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi regulamentului de 

ordine interioară, de către Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, trebuia să se 

aibă în vedere că potrivit art. 25 din Legea nr. 311/2003 „Muzeele şi 

colecţiile publice de drept public sunt organizate şi funcţionează conform 

prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare 

propriu, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află, potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare.”, iar potrivit art. 1 alin. (1) din propunerea 

legislativă, muzeul nu se află în subordinea Arhiepiscopiei Sucevei şi 
Rădăuţilor, ci în coordonarea acesteia şi în subordinea Ministerului Culturii, 

In plus, cu privire la art. 4 alin, (2) din iniţiativa legislativă, care 

vizează normele privind preluarea în regim de comodat sau prin transfer a 

bunurilor ce pot îmbogăţi patrimoniul muzeului, apreciem că era necesar să 

fie luate în considerare natura juridică şi regimul contractului de comodat, 
statuate prin art. 2.146 şi urm. din Codul civil, impunându-se totodată 

clarificarea naturii juridice a „transferului” de bunuri la care norma face 

referire.
De asemenea, precizăm că art. 4 alin. (3) nu întruneşte exigenţele 

privind claritatea actelor normative, statuate prin Legea nr. 24/2000, având în 

vedere că din normele propuse nu reiese cine asigură conducerea Muzeului şi 
nici care sunt măsurile prevăzute de lege ce se impun a fî aplicate.

Totodată, menţionăm că din cuprinsul art. 6 din iniţiativa legislativă, 
referitor la „aprobarea finanţării constituirii muzeului” şi „aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici privind bugetul şi administrarea Muzeului, 
în acord şi colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor”, nu rezultă 

care este intenţia de reglementare a prevederilor preconizate şi nici care sunt 

măsurile vizate de aceste norme.
Considerăm că nu se înţelege rolul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor 

în organizarea şi finanţarea unei instituţii publice de subordonare centrală.
Precizăm că, în eventualitatea în care Arhiepiscopia Sucevei şi 

Rădăuţilor participă la finanţarea activităţii muzeului, sumele acordate se vor 

constitui ca venituri proprii ale instituţiei, alături de cele provenite din 

activităţi specifice, donaţii şi sponsorizări.
în plus, apreciem că iniţiatorii ar fi trebuit să aibă în vedere şi 

dispoziţiile art. 27, art. 28 şi art. 29 din Legea nr. 311/2003, întrucât din 

cuprinsul iniţiativei legislative lipsesc dispoziţii referitoare la înfiinţarea

5



consiliului de administraţie, consiliului ştiinţific şi comisiilor de evaluare 

şi/sau comisiilor de achiziţii de bunuri culturale.
In subsidiar, semnalăm că, referitor la formulările „conform legii”, 

„prevăzute de lege”, „potrivit legii”, „în condiţiile legii” utilizate în 

cuprinsul prezentei iniţiative legislative, era necesar să se indice elementele 

de identificare ale actelor normative la care se face trimitere, în conformitate 

cu art. 50 din Legea nr. 24/2000.

4. Amintim că în arealul geografic al Bucovinei este organizat şi 
funcţionează Muzeul Naţional al Bucovinei, aflat în subordinea Consiliului 

Judeţean Suceava.

5. Apreciem că aplicarea prevederilor iniţiativei legislative conduce la 

un impact negativ asupra bugetului consolidat.
In acest context, menţionăm că Guvernul are obligaţia de a conduce 

politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele, obligaţiile 

bugetare şi riscurile fiscale, iar adoptarea iniţiativei legislative ar influenţa 

negativ ţinta de deficit bugetar asumată în anul 2022 din PIB, stabilitatea 

macroeconomică şi ratingul de ţară în relaţia cu organismele financiare 

internaţionale.
9

III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate. Guvernul nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative legislative în forma prezentată.

Cu stimă.

CIUCĂ

ITRU

Preşedintele Senatului
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