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Z'hO^.^0AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentruinmnfarea Centrului 

Muzeal al Locomotivelor in municipiul la^i

Analizand propunerea legislativa pentru infiintarea Centrului 
Muzeal al Locomotivelor in municipiul Ia§i (b504/28.10.2019), 
transmisa de Secretarul General al Senatului eu adresa 

nr.XXXV/6386/13.11.2019 si inregistrat la Consiliul Legislativ cu 

nr.D991 din 14.11.2019,

CONSILIUL LEGISLATIV
In temeiul ait2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i arL46(2) 

din Regulamentul de organizare §i fUnctionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii §i propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare infiintarea 

Centrului Muzeal al Locomotivelor in municipiul Ia§i, judeful Ia§i, 
structura de expunere a materialului rulant de cale ferata, de promovare 

a istoriei si tehnicii feroviare, de importanta nationals, in subordinea 

Muzeului Cailor Ferate Romane, din structura Centrului National de 

Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER, aflat in subordinea 

Ministerului Transporturilor.
Prin obiectul de reglementare, propunerea legislativa se inscrie in 

categoria legilor ordinare, iar in conformitate cu prevederile art. 75 

alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata 

este Senatul.
Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu 

se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative preconizate.
Mentionam ca Secretarul General al Senatului, cu adresa 

nr.b287/09.06.2016, a transmis spre avizare Consiliului Legislativ 

propunerea legislativa pentru infiintarea Muzeului Locomotivelor din 

Dej, care a fost avizata cu Avizul favorabil cu observatii §i propuneri 

nr.664/6.07.2016.
Semnalam ca, urmare a parcurgerii procedurii legislative, a 

fost adoptata o lege cu obiect asemanator, dar care are alta



denumire alta forma decat cea supusa avizarii Consiliului 
Legislativ, respectiv „Lege pentru mfiintarea Cenirului Muzeal al 

Locomotivelor*\
Pe data de 21.01.2018, Pre§edintele Romdtiiei a formulat cerere 

pentru reexam inarea legii, comisiile de specialitate ale celor doua 

Camere hotarand respingerea cererii de reexaminare adoptarea unui 

raport de admitere asupra legii trimise la promulgare.
In aceste condilii, a fost adoptata Legea nr.244/2018 pentru 

infiin^area Centrului Muzeal al Locomotivelor, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.919 din 31 octombrie 2018.
Semnalam ca prezenta propunere legislativa a fost redactata dupa 

modelul legii mai sus amintita.
2. intrucat propunerea legislativa poate avea implica|ii asupra bugetului 

de stat, este necesar sa se solicite punctul de vedere al Guvemului, in 

conformitate cu dispozitiile art. 111 alin.( 1) teza a doua din Constitufie. .
Totodata, potrivit prevederilor art. 15 alin.(3) din Legea 

nr.500/2002 privind finanfele publice, cu modificmle §i completarile 

ulterioare, este necesar sa se prevada mijloacele necesare pentru 

acoperirea eveiitualelor cre§teri ale cheltuielilor bugetare.
3. Semnalam ca, din interpretarea art.l, conform cSruia se 

preconizeaza infiinfarea Centrului Muzeal al Locomotivelor ca 

structura de expunere a materialului rulant de cale ferata, de promovare 

a istoriei §i tehnicii feroviare, in subordinea Muzeului Cailor Ferate 

Romane, aflat in structura Centrului Nalional de Calificare §i Instruire 

Feroviara - CENAFER, nu reiese cu claritate care este natura 

juridica a structurii nou infiintate.
Astfel, menlionam ca Central National de Calificare §i Instruire 

Feroviara - CENAFER a fost infiinfat prin Ordonan^a Guvemului 
nr.58/2004, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr.408/2004, 
cu modificarile ulterioare, ca institufie publica, cu personalitate juridica, 
in subordinea Ministemlui Transporturilor. Potrivit art. I din proiect, 
Centrul Muzeal al Locomotivelor, care se preconizeaza a se infiinla in 

municipiul Ia§i, judetul Ia§i, ar fi o stmctura fara personalitate juridica in 

cadrul Muzeului Cailor Ferate, cu sediul in Bucure§ti, aflat in stmctura 

CENAFER. Intmcat Muzeul Cailor Ferate a fost infiinfat §i fiinclioneaza 

in temeiul unui ordin al ministmlui transporturilor, este de analizat daca 

Centrul Muzeal al Locomotivelor, structura a Muzeului, ar putea fi 
infiinfat prin lege, act cu for|a juridica superioara unui ordin al 
ministmlui.
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4. Mentionam ca infiintarea §i acreditarea muzeelor publice este 

rcglementata de Legea muzeelor §i a colectiilor publice nr.311/2003, republicata
Precizam ca, in conformitate cu prevederilor art. 17 alm.(2) din Legea 

nr.311/2003, republicata, pentru infiintarea muzeelor publice este necesar 

avizul prealabil al Comisiei Nationale a Muzeelor Colecliilor.
Totodata, potrivit art. 18 alin.(l) din acela§i act normativ, 

funcfionarea muzeelor publice, indiferent de forma de constituire, 
proprietate §i administrate a patrimoniului, este condifionata de 

acreditarea acestora, iar conform alin.(4) al aceluia§i articol, 
acreditarea se aproba, la propunerea Comisiei Na^ionale a 

Muzeelor ^i Colec^iilor, prin ordin al ministrului culturii, pe baza 

Criteriilor §i normelor de acreditare a muzeelor si colectiilor publice.
In ceea ce prive§te declararea Centrului Muzeal ca fiind „de 

importanta nationals”, devin incidente prevederile art. 16 alin.(l) din 

Legea muzeelor §i a colectiilor nafionale nr.311/2003, potrivit carora 

,^cordarea titulaturii de muzeu sau, dupd caz, de colecfie publico, de 

importanta nafionald, regionald, judeteand sau locald, dupd caz, se 

aprobd prin hotdrdre a Guvernului, initiatd de Ministerul Culturii, cu 

avizul Comisiei Nationale a Muzeelor §i Colectiilor^\
5. Referitor la art.3, prin care se' propune organizarea altor 

structuri de expunere a materialului rulant de cale ferata, de promovare 

a istoriei §i tehnicii feroviare, in subordinea Muzeului Cailor Ferate 

Romane, §i in alte localUdfi, este necesar sa se precizeze natura 

juridica a actelor de mfiin^are a acestor structuri. Totodata, 
apreciem ca norma este lipsita de predictibilitate, intrucat nu se 

infelege in ce mod ar putea fl incidente dispozifiile prezentei legi §i altor 

structuri de expunere din alte localitati, in masura in care aceasta nu are 

un caracter general, ci se refera exclusiv la Centrul Muzeal al 
Locomotivelor din municipiul Ia§i.

6. Cu privire la art.4, prin care se preconizeaza ca activitatea 

Centrului Muzeal sa fie finantata din bugetul CENAFER, iar Centrul sa 

fie condus de un expert coordonator, desemnat prin concurs organizat 

de catre CENAFER, apreciem ca proiectul ar trebui sa cuprinda §i 
dispozifii referitoare la categoriile §i statutul personalului care va 

deservi structura nou infiintata, avand in vedere ca, potrivit art.9 

alin.(l) din Ordonanta Guvernului nr.58/2004, ,J*ersonalul CENAFER 

are calitatea de instructor care asigurd pregdtirea teoreticd ^i 

practicd”.
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7. in ceea ce prive§te art.5, potrivit caruia „regulamentul de 

organizare funcfionare a Centrului Muzeal se stabile^te prin 

hotdrdre a Guvernuluf\ semnalam ca norma nu este corelata cu art.l, 
care preconizeaza subordonarea Centrului Muzeal al Locomotivelor, 
structura fara personalitate juridica, faja de Muzeul Cailor Ferate 

Romane, compartiment la randul sau fara personalitate juridica in 

cadrul CENAFER, al carui regulament de organizare §i funcfionare se 

aproba, potrivit art. 11 din Ordonanfa Guvemului nr.58/2004, prin 

hotarare a Guvemului.
Totodata, relevam ca, din interpretarea alin.(l) §i (2) reiese 

contradictorialitatea celor doua norme.
8. Referitor la art.6, precizam ca transfeml bunurilor mobile §i 

imobile, precum §i al mijloacelor fixe necesare organizSrii §i 
funcfionarii Centrului Muzeal trebuie realizat de la CENAFER catre 

Centra, nu invers, cum gre§it este refinut in protect.
in acest context, relevam ca patrimoniul aparfine persoanei 

juridice existente, §i nu noii structuri ce se dore§te a se infiinfa, astfel ca 

persoana juridica trebuie sa transfere bunurile.
Totodat^ semnalam ca textul trebuie sa prevada regimul juridic 

al bunurilor mobile §i imobile ce urmeaza a fi transferate.
9. Sub rezerva celor de mai sus, la actuala forma a proiectului, se 

refin urmatoarele observafii §i propuneri:
a) Semnalam ca proiectul nu stabile^te sediul Centrului Muzeal al 

Locomotivelor, fiind precizata numai localitatea in care acesta i§i va 

desfasura activitatea, respectiv in municipiul Ia§i.
b) La artl, cu privire la titulatura ministemlui invocat in text, 

semnalam ca nu mai este de actualitate, in prezent denumirea corecta fiind:
„Ministeralui Transporturilor, Infrastructurii Comunicafiilor”.
c) La art.5 alin.(2), pentra considerentele de la litb), expresia „al 

ministrului transporturilor”, din final, va fi inlocuita cu sintagma „al 
ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicafiilor”.

EmNTE

o§ IHESCU
Bucure§ti

looY//^-Nr.
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EVENIMENTE SUFERITE de ^QtuJ...
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