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în conformitate cu prevederile aft. 95 şi 115 din Reguiamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, vă înaintăm spre dezbatere şi adoptare, în

jDrocedură de urgenta, propunerea legislativă privind regimul juridic al

Situiui arheologic Reşca - Romula din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt
şi unele măsuri pentru protejarea acestuia.

INIŢIATORI,

Deputat PSD - Florin- lonuţ BARBU
Deputat PSD - Adriah-Idnuţ CHESNOIU
Senator PSD - Paul STĂNESCU
senator PSD - Simihica MIREA

Deputat PSD - Ion- Cătălin GRECU
Deputat PSD - Marius lANCU

Deputat PSD - Emil ALBOT^
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SItul arheologic de importanţă naţională Reşca - fostul oraş roman Romula
(Cod LMI OT-I-s-A - 08527), se află pe teritoriile localităţilor Reşca, Reşcuţa
din comuna Dobrosloveni, respectiv Hotărani, comuna Fărcaşele, Judeţul Olt.
Istoricul cercetărilor
Primele informaţii despre existenţa unui sit arheologic la Reşca aparţin
căpitanului austriac Ferdinand Marsigli, care în anii 1789-1791, în călătoriile sale
prin Oltenia a realizat şi o schiţă cu trei forturi rectangulare din cărămizi
identificate într-un punct numit Antina (Reşca).
în lucrarea sa Hronicul vechimii moldo-vlahilor (1719-1722), domnitorul
Dimitrie Cantemir scria că auzise de la un oarecare negustor pe nume Stambol,
că în apropiere de Caracal, pe malul Oltului ar fi existat o cetate Antina, unde ar fi
fost Curţile lui Ler împărat. Ulterior, la mijlocul veacului al XlX-lea, istoricul
Augustus Treboniu Laurian, Impresionat de ceea ce văzuse, a denumit Romula
"Pompeiul României".
în anul 1869, arheologul amator Cezar Bolllac efectua primele săpături la
Reşca, unde a descoeperit numeroase vase şi monede romane, aşa cum preciza
în revista Trompeta Carpaţilor.
După o serie de efemere săpături de la începutul secolului al XX-lea, în anul
1965, profesorul Dumitru Tudor, de la Universitatea din Bucureşti, a iniţiat
primele cercetări arheologice sistematice. Ele au continuat, cu unele întreruperi,
până în zilele noastre.
Din istoria oraşului roman
în timpul primului război dintre daci şi romani la Reşca a fost construită o
fortificaţie romană. Aceasta a fost nucleul viitoarei aşezări urbane, care s-a
dezvoltat în jurul ei. Romula a devenit oraş roman cu statut de municipiu în
vremea împăratului roman Hadrian (117-138 d.Hr.).
' ' ■
în anul 248 d.Hr., pe când la Roma se celebra, prin serbări festive. Mileniul
de existenţă al Cetăţii eterne, împăratul Filip Arabul a ajuns la Romula, unde a
staţionat pentru o vreme, în vederea restabilirii securităţii graniţelor provinciei
Dacia Malvensis. într-o inscripţie descoperită în partea de nord a oraşului roman,
el denumeşte Romula cu expresia colonia sua (colonia sa), confirmând faptul că
oraşul avea cel mai înalt rang din Imperiul Roman. El a înconjurat oraşul cu un
zid de incintă din cărămidă, pentru a-l proteja de atacurile goţilor şi carpilor de
neam dacic. Dar, istoricii consideră că era o refacere a oraşului roman, rangul de
colonia fiind acordat oraşului, probabil, în vremea împăratului roman Septimius
Severus (193-211).
Romula centru economic, comercial şi administrativ
Cu cei peste 6000 de locuitori ai săi şi peste 306 hectare, oraşul a fost cel
mai mare centru urban roman de la sud de Munţii Carpaţi. Romula a fost în
acelaşi timp cel mai mare centru economic, comercial şi administrativ din
provincia Dacia Inferior (Malvensis), aici fiind şi reşedinţa guvernatorului
provinciei.
Cercetările din sectorul de nord al oraşului au scos la lumină cel mai mare
centru ceramic roman de la sud de Carpaţi, cu 8 ateliere şi 25 de cuptoare de ars
vase şi alte obiecte din lut. De la cercetarea acestora a pornit prima monografie a
ceramicii de la nivelul unei provincii romane, lucrare de referinţă pentru studierea
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ceramicii romane.
Descoperirea la Romula a două dintre cele trei cuptoare de topire a sticlei
descoperite în întreaga Dacie romană de la nord şi sud de Carpaţi, indică încă
odată relevanţa acestui oraş pentru cunoaşterea istoriei economice a acestei
provincii romane.
Patrimoniul arheologic de la Romula
De-a lungul timpului la Reşca-Romula au fost descoperite construcţii de
natură militară (Fortificaţia Centrală, Zidul lui Filip Arabul), cât şi civile (villa
suburbană în sectorul de nord, clădiri cu thermae şi hypocaust - în sectorul
central), drumuri romane şi patru necropole aşezate de-a lungul lor.
Patrimoniul arheologic mobil descoperit la Romula cuprinde sarcofage din
calcar, fragmente de statui din calcar şi bronz, vase ceramice, obiecte din sticlă,
aur şi argint etc., care se află azi în cadrul Muzeului Judeţean Olt, Muzeului
Romanaţiului din Caracal, Muzeului Naţional de Istorie a României, Muzeului
Militar Naţional şi altor muzee.
Situaţia actuală a sitului arheologic
Situl arheologic este suprapus în mare parte de satele actuale Reşca şi
Reşcuţa (Comuna Dobrosloveni, Judeţul Olt), o parte a sa fiind şi pe teritoriul
administrativ al comunei Fărcaşele, satul Hotărani (Judeţul Olt).
Regimul juridic
Cea mai mare parte a sitului arheologic Reşca-Romula se află în proprietate
privată a locuitorilor localităţilor menţionate. Există însă şi o serie de zone care se
află pe domeniul public al DAT Dobrosloveni. Dintre acestea, cea mai întinsă
suprafaţă de cca. 30.000 mp se află în zona centrală a sitului arheologic, care a
fost şi centrul oraşului roman. în anul 2013, această zonă aflată pe domeniu
public al Comunei Dobrosloveni a fost împrejmuită pentru a se asigura securitatea
vestigiilor arheologice care erau cercetate.
Problemele identificate
Principalele probleme identificate cu privire la acest sit arheologic sunt:
existenţa sitului într-o zonă locuită, cu terenuri în proprietate publică şi privată;
lipsa unei paze specializate; imposibilitatea unei finanţări adecvate de către DAT
Dobrosloveni; dificultatea cofinanţării unor proiecte din fonduri europene pentru
restaurarea structurilor arheologice descoperite; lipsa unei baze arheologice.
Existenţa unui sit sub o zonă locuită ridică o serie de probleme privind
cercetarea, conservarea şi valorizarea sa turistică.
Consiliul Judeţean Olt consideră că soluţia cea mai bună pentru cercetarea,
conservarea, restaurarea şi valorizarea patrimoniului arheologic imobil de la
Reşca-Romula este administrarea sitului de către judeţ, prin intermediul
instituţiilor de specialitate din subordine a sa, respectiv Muzeul Judeţean Olt.
în condiţiile existenţei unor structuri arheologice descoperite în zona
locuită. Consiliul Judeţean Olt va asigura paza permanentă a acestei zone cu
echipe specializate, echipate corespunzător. în acest sens va fi realizat şi un post
permanent de pază în zona centrală a sitului arheologic. De asemenea, vor fi
instalate sisteme de securitate, respectiv un sistem de camera video şi senzori de
mişcare.
în condiţiile realizării măsurilor de securitate amintite, respectiv prin
administrarea directă a sitului arheologic. Consiliul Judeţean Olt va finanţa din
fonduri proprii, în mod adecvat, cercetarea, conservarea, restaurarea şi
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valorizarea structurilor arheologice, pe măsura importanţei'deosebite a acestui sit •
I pentru istoria Daciei romane.
I
în acest sens, Consiliul Judeţean Olt va propune şi proiecte cu finanţare din
fonduri structurale europene, asigurând cofinanţarea necesară, respectiv
finanţarea lucrărilor până la decontarea acestora; conform procedurilor.
Prin prezentul proiect de lege se doreşte luarea tuturor măsurilor de natură
legislativă, care să rezolve problemele identificate, precum şi stabilirea altor
măsuri necesare protejării patrimoniului cultural naţional în general. Proiectul de
lege are ca obiect de reglementare a regimului de protejare a sitului arheologic .
Reşca-Romula, cuprinzând ansamblul măsurilor special de ordin ştiinţific, juridic,
; administrativ, financiar, fiscal, tehnic menite să asigure paza, întreţinerea şi
reparaţiile curente, inventarierea, conservarea, restaurarea, precum şi punerea în
valoare a monumentelor istorice.
Faţă de cele prezentate, am elaborat propunerea legislativă, pe care o
supunem
spre dezbatere şi adoptare Parlamentului în procedură de urgenţă.
;

Iniţiatori,
Deputat PSD - Florin- lonuţ BARBU
Deputat PSD - Adrian-Ionuţ CHESN^

Senator PSD - Paul STĂNESCU
Senator PSD - Siminica MIREA
Deputat PSD - Ion- Cătălin GRECU

Deputat PSD - Marius lANCU
Deputat PSD - Emil ALBOTĂ
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privind regimul juridic al Silului arheologic Reşca - Romula din comuna
Dobrosloveni, judeţul Olt şi unele măsuri pentru protejarea acestuia
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. - (1) Situl arheologic Reşca - Romula, denumit în continuare Situ!
Reşca-Romula, situat pe teritohuiui judeţului Olt, care nu este înscris în
inventarul domeniului public naţionai ori în inventarul domeniului public local al
comunei, se inventariază, se transmite şi se înscrie în domeniul public al
consiliului judeţean şi intră în administrarea acestuia, în conformitate cu
art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.
prevederiie
repubiicată, cu modificările ulterioare şi ale prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare.
(2) Situl Reşca-Romula, precum şi zonele sale de protecţie sunt identificate
în teren - conform perimetrelor înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional, Lista
monumentelor Istorice a Judeţului Olt pe anul 2015 şi perimetrelor zonelor de
protecţie ale acestora şi se actualizează atunci când este cazul de către oficiile
judeţene de cadastru şi publicitate imobiliară.
(3) Consiliul judeţean va elabora un program prin care să protejeze, să
conserve, să pună în valoare şi să valorifice Situl Reşca-Romula, aflat în
administrare, inclusiv prin activităţi de publicitate şi desfăşurarea de activităţi de
natură economică în ceea ce priveşte editarea şi valorificarea prin standuri proprii
de material de popularizare în scopul cunoaşterii, educării, promovării şi cercetării
monumentelor istorice, prin instituţiile de specialitate din subordine, respectiv.
Muzeul Judeţean Olt.
(4) Consiliul judeţean va asigura protejarea Sitului Reşca-Romula, a zonei
de protecţie a acestuia, va stabili mijloacele de protecţie şi va monitoriza punerea
în aplicare a acestora, iar Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul
Jandarmeriei Române, are obligaţia să asigure mijloacele de ordine şi siguranţă
publică.
(5) întreţinerea, folosirea, exploatarea, punerea în valoare şi valorificarea
Sitului Reşca-Romula de către unitatea administrativ-teritorială se face cu
respectarea prevederilor legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.
182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000
privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca
zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale Ordonanţei Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie
a monumentelor istorice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
564/2001.
(6) Consiliul judeţean va asigura întreţinerea terenurilor aferente zonei de
administrare, a căilor de acces pe traseele de vizitare, a înlăturării vegetaţiei care
pune în pericol monumentul istoric şi zona de protecţie a acestuia, cu respectarea
normelor privind protejarea monumentelor istorice şi a patrimoniului arheologic în
vigoare şi va lua toate măsurile pentru asigurarea integrităţii monumentului
5
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istoric pe parcursul acestor operaţiuni, prin instituţiile de specialitate din •
subordine, respectiv. Muzeul Judeţean Olt.
Art. 2. - (1) Finanţarea lucrărilor de reparaţie, întreţinere curentă, punere
' în valoare, cercetare, restaurare, consolidare, conservare şi asigurare a serviciilor
' de supraveghere şi pază a Sitului Reşca-Romula este în sarcina proprietarului, .
administratorului sau a titularului altor drepturi reale, după caz.
I
(2) în cadrul planurilor anuale de protecţie şi gestiune, unitatea
, administrativ-teritorială este obligată să prevadă modalitatea de finanţare a ‘
: activităţilor şi lucrărilor asupra Sitului Reşca-Romula, inclusiv propuneri
referitoare la finanţarea din fonduri europene.
'
Art. 3. în situaţia în care pe o proprietate sunt descoperite componente
' aferente sitului istoric, iar proprietarul nu intenţionează să renunţe la proprietatea ‘ ,
terenurilor aferente sitului istoric şi arheologic care fac parte din Sitului ReşcaRomula, acestea pot fi expropriate de către consiliul judeţean, cu dreaptă şi
prealabilă despăgubire, prin derogare de la prevederile art. 5 din Legea
' nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate public, republicată, în
baza întocmirii raportului de specialitate al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor
Autorizaţi din România.
Art. 4. - (1) Lucrările de reparaţie, întreţinere curentă, punere în valoare,
cercetare, conservare, consolidare şi restaurare a Sitului Reşca-Romula, precum
şi asigurarea serviciilor de supraveghere şi pază ale acestor obiective sunt în
sarcina proprietarilor, administratorilor şi a titularilor altor drepturi reale, după
I
J caz.
(2) Obiectivele şi condiţiile pentru realizarea lucrărilor şi asigurarea •I'
i
serviciilor prevăzute la alin.(l) se stabilesc prin Programul de protecţie şi
gestiune al Sitului Reşca-Romula, care se elaborează de consiliul judeţean,
I în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Art. 5. (1). - Finanţarea lucrărilor prevăzute la art. 4 se asigură din: I
a) sume alocate cu această destinaţie, din bugetul propriu al
consiliului judeţean, în limita sumelor prevăzute anual în bugetele respective; '
b) sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul consiliului judeţean,
pentru lucrările de restaurare, în limita sumelor prevăzute anual în buget;
c) fonduri europene;
!
d) sume alocate de organismele internaţionale, precum
Şi de
i organizaţiile neguvernamentale;
I
e) sume provenite din sponsorizări, donaţii şi alte liberalităţi; '
I
f) sume alocate din alte fonduri sau din alte surse constituite, potrivit legii;
'
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi alocate/utilizate prin intermediul
' Muzeului Judeţean Olt, instituţie de specialitate.
'
Art. 6. - în vederea protejării Sitului Reşca-Romula şi pentru respectarea
prevederilor legale în acest domeniu, consiliul judeţean, prin intermediul
muzeului, are următoarele atribuţii:
a) cooperează în cadrul structurii de administrare, cu organismele
naţionale şi internaţionale şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul'
protejării patrimoniului;
î
b) colaborează cu Institutul Naţional al Patrimoniului, pentru punerea în
aplicare a planurilor anuale de protecţie şi gestiune;
I
c) finanţează, în condiţiile legii, din bugete proprii, lucrările de reparaţie, de
I
! întreţinere curentă şi de punere în valoare şi de asigurare a serviciilor de
supraveghere şl pază a Sitului Reşca-Romula;
!
d) includ obiectivele specifice prevăzute în Programul de protecţie şi
I gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice
t
programele şi planurile de dezvoltare economico-spcială şi urbanistică, respectiv
:
de amenajare a teritoriului, finanţate de la bugetul de stat sau local, din fonduri
I
externe nerambursabile şi din alte surse, în condiţiile legii;
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e) ia măsurile tehnice şi administrative necesare pentru prevenirea
degradării stării de conservare a Sitului Reşca-Romula, în colaborare cu direcţia
judeţeană pentru cultură;
f) monitorizează şi controlează aplicarea metodologiilor şi a reglementărilor
legale cu privire la protejarea Sitului Reşca-Romula, a programelor şi planurilor
de protecţie şi gestiune;
g) înfiinţează în structura aparatului propriu sau în afara aparatului propriu,
compartimente specializate sau posturi, ori, după caz, înfiinţează şi organizează
instituţii publice sau servicii publice specializate şi stabilesc măsuri sau sarcini de
serviciu în domeniul protejării Sitului Reşca-Romula;
h) emit autorizaţia de construire în conformitate cu avizul Ministerului
Culturii, în vederea executării tuturor lucrărilor de conservare, restaurare,
consolidare şi punere în siguranţă a Sitului Reşca-Romula;
i) urmăresc aplicarea măsurilor de pază şi protecţie a Sitului ReşcaRomula.
Alt. 7. - Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sumele
alocate pentru lucrările de reparaţie, întreţinere curentă, punere în valoare,
cercetare, conservare, consolidare şi restaurare a Sitului Reşca-Romula, precum
şi asigurarea serviciilor de supraveghere şi pază a acestui obiectiv, rămase
neutilizate la sfârşitul anului bugetar de către unitatea/subdiviziunea
administrativ-teritorială se reportează şi rămân la dispoziţia acesteia, urmând a fi
utilizate cu aceeaşi destinaţie, în anii următori, până la finalizarea obiectivelor de
investiţii, a proiectelor şi acţiunilor. Sumele rămase neutilizate după finalizarea
obiectivelor de investiţie şi acţiunilor se restituie la bugetul de stat.
Art. 8. - (1) Beneficiarii sumelor alocate conform prevederilor art. 7
răspund, potrivit legii, de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a
contractelor de bunuri, servicii şi lucrări, în conformitate cu prevederile legale
privind achiziţiile publice, de respectarea prevederilor legale privind aprobarea
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor şi proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice, precum şi de modul de utilizare a sumelor
repartizate potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.
(2) Beneficiarii au obligaţia să transmită trimestrial Ministerului Culturii un
raport privind stadiul acţiunilor.
(3) în completarea sumelor alocate de la bugetul de stat, beneficiarii
finanţării pot aloca, în condiţiile legii, sume din bugetele proprii, pentru finanţarea
acţiunilor şi obiectivelor de investiţii.
Art. 9. - (1) în zona care cuprinde Situl Reşca-Romula în Lista
Monumentelor Istorice şi zona sa de protecţie se interzice efectuarea oricăror
lucrări care pot afecta siturile arheologice, în absenţa certificatului de descărcare
de sarcină arheologică sau a avizului favorabil al Ministerului Culturii.
(2) în zonele prevăzute la alin. (1) se interzice accesul cu detectoare de
metale sau utilizarea lor, cu excepţia cercetărilor arheologice autorizate de
Ministerul Culturii.
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) constituie infracţiuni şi se
pedepsesc potrivit art. 25 şi 26 din Ordonanţa Guvernului nr.43/2000,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care se poate adăuga un
spor de 6 luni faţă de pedeapsa stabiiită potrivit Ordonanţei Guvernului nr.
43/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 10. - (1) Situl Reşca-Romula poate fi transferat din domeniul public al
statului în domeniul public local, în scopul administrării, întreţinerii, restaurării,
consolidării, conservării şi punerii în valoare, la cererea consiliului judeţean, prin
hotărâre a Guvernului, declarându-se, din bun de interes public al statului, în bun
de interes judeţean, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu
completările ulterioare.
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în temeiul prevederilor art. 74 alin. (4) din Consţifuţia României, republicată, şi ale art.
89 din Regulamentul Senatului, republicat, vă în^ntăm spre dezbatere şi adoptare, in

procedură de urgenţă, propunerea legislati^ — LEGE pentru modificarea şi

completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr. 99/2016 privind
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(2) Dacă după o perioadă de 7 ani se constată neîndeplinirea condiţiilor,
scopului şi a obligaţiilor privind executarea lucrărilor prevăzute la alin. (1),
bunurile revin în domeniul public al statului, în condiţiile legii.
Art. 11. - în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi se
aprobă Programul de protecţie şi gestiune al Sitului Reşca-Romula.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din.....cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României
Preşedintele Camerei Deputaţilor
Ludovic ORBAN
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din..... cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (2) din Constituţia României
Preşedintele Senatului
Anca Dana DRAGU
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