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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă  

  

 

AVIZ 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 298/2013 
privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional 

Filatelic  
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru 
protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic, transmis cu adresa nr. PL x 342 din 
29 mai 2018 şi înregistrat cu nr. 4c- 10/133 din 30 mai  2018. 

Conform dispoziţiilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 23 mai 2018  

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 12 iunie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat textul iniţiativei legislative precum şi Avizul 
favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu nr. 149 din 2 
martie 2018. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.298/2013 a 
privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic, 
astfel încât colecţia filatelică a României, arhiva şi biblioteca Muzeului, precum şi 
registrele de evidenţă operativă şi documentele contabile, aflate, în prezent, în 
custodia Băncii Naţionale a României, să fie transferate în custodia Muzeului 
Naţional de Istorie a României, urmând a fi păstrate la sediul acestuia.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă a hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi (2 
abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
 
 

     

PREŞEDINTE, 
 

Gigel – Sorinel ŞTIRBU 
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