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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

                 
Bucureşti, 19.11.2007 

                                  Nr.23/298/2007 
       

 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind regimul juridic al patrimoniului tehnic 

 şi industrial 
 
 
 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz 
care va fi transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu 
proiectul de Lege privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial, 
transmis cu adresa nr.P.L.X 671 din 8 octombrie 2007, înregistrată sub nr.23/298 din 
10 octombrie 2007. 
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 octombrie 2007. 
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observaţii şi 
propuneri. 
  Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 13 
noiembrie 2007. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să avizeze favorabil proiectul de Lege privind regimul juridic al patrimoniului 
tehnic şi industrial cu amendamente admise. 
  Prin obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
  Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 
 
   
                                                             PREŞEDINTE, 
 
                                                               Iulian Iancu 
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A M E N D A M E N T E      A D M I S E 
la proiectul de Lege privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial 

 
 

Nr. 
crt. 

Textul proiectului de Lege 
adoptat de Senat 

 

Amendamente admise Motivaţia 

0 1 2 3 
1  

 
 
 

_________ 
 

La articolul 6, după alineatul (2) se introduce 
un alineat nou, alineat (3), cu următorul 
cuprins: 
„(3) Proprietarii şi titularii dreptului de 
administrare sau ai altor drepturi reale asupra 
bunurilor care fac parte din patrimoniul tehnic şi 
industrial sunt liberi să obţină, pe baza unei cereri 
adresate Ministerului Culturii şi Cultelor, 
scoaterea din patrimoniul tehnic şi industrial.” 
 
Autor: Dep.Corneliu Momanu – fără apartenenţă 
la un grup parlamentar 

 

De exemplu, o fabrică care a 
fost inclusă în patrimoniu 
trebuie să fie demolată, fie din 
considerente de siguranţă, fie 
din considerente de 
amplasament şi nu trebuie să 
fie îngrădit dreptul 
proprietarilor în acest sens. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 

 
 
Consilier parlamentar, 
Silvia Vlăsceanu 
 


