
CM\712623RO.doc PE402.888v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru afaceri juridice

6.3.2008

COMUNICAT CĂTRE MEMBRI
(0017/2008)

Ref.: Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru 
(versiune codificată)
(COM(2007) 873- C6-0025/2008 –  2007/0299 (COD))

În conformitate cu Acordul interinstituţional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru 
accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative1 fiecare propunere de codificare 
prezentată de Comisie trebuie să fie examinată de un grup consultativ alcătuit din 
reprezentanţi ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului şi 
Comisiei.

În anexă se află avizul Grupului consultativ privind propunerea menţionată mai sus.

Comisia pentru afaceri juridice se va pronunţa, în principiu, asupra acestui aviz la reuniunea 
sa din 8 aprilie 2008.
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GRUPUL CONSULTATIV
ALL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 14.02.2008

AVIZ

ÎN ATENŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN,
     CONSILIULUI

                    şi COMISIEI

Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind restituirea 
bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru 
(COM(2007) 873 final din 11.1.2008 - 2007/0299 (COD))

Având în vedere Acordul interinstituţional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru 
accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative şi, în special, punctul 4, grupul de 
lucru consultativ, format din serviciile juridice ale Parlamentului European, Consiliului şi 
Comisiei, s-a întrunit la 24 ianuarie2004 în scopul examinării propunerii susmenţionate, 
prezentate de către Comisie.
În cursul examinării1 propunerii de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
codificare a Directivei 93/7/CEE a Consiliului din 15 martie 1993 privind restituirea bunurilor 
culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru, grupul consultativ,de comun acord, 
a constat următoarele: 
1. La considerentul 3, cuvântul „devant” ar trebui înlocuit cu „devrait”.
2. La articolul 16, după expresia iniţială „Din trei în trei ani”, expresia „şi pentru prima dată 
în februarie 1996”, care apare în versiunea actuală a articolului 16 al Directivei 93/7/CEE, ar 
trebui reintrodusă în poziţia precedentă  şi încadrată între virgule.
În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a constatat că propunerea se 
limitează pur şi simplu la o codificare, fără a modifica substanţa actelor în cauză.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Jurisconsult Jurisconsult Director General interim.

                                               
1 Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziţie 22 de versiuni lingvistice ale propunerii şi a lucrat pe baza 
versiunii în limba franceză, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.
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