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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

A V I Z

asupra proiectului de Lege privind modificarea ºi completarea Legii nr. 50

privind autorizarea executãrii construcþiilor ºi unele mãsuri pentru realizarea

locuinþelor

˛n urma examinªrii proiectului de Lege privind modificarea ”i completarea

Legii nr. 50 privind autorizarea executªrii construcþiilor ”i unele mªsuri pentru

realizarea locuinþelor, în ”edinþele din 11 ”i 18 noiembrie 1998, propunem ca acesta sª

fie supus spre dezbatere ”i adoptare cu amendamentele formulate de Comisia pentru

culturª, arte, mijloace de informare în masª. Decizia a fost luatª cu unanimitatea

voturilor celor prezenþi.

PRE ªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Puiu HA ªOTTI



Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª

A M E N D A M E N T E

la proiectul de Lege privind modificarea ”i completarea Legii nr. 50 privind autorizarea executªrii construcþiilor ”i unele mªsuri

pentru realizarea locuinþelor

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Art. I, Pct. 10, art. 7, alin. 1, lit. a):

a) în ansamblurile de arhitecturª, rezervaþiile de
arhitecturª ”i urbanism, în cazul siturilor
arheologice, a parcurilor ”i grªdinilor monument
istoric, stabilite potrivit legii, precum ”i în cazul
lucrªrilor de orice naturª în zonele de protecþie
ale monumentelor, solicitantul va obþine avizul
Ministerului Culturii ”i al Ministerului Lucrªrilor
Publice ”i Amenajªrii Teritoriului, potrivit
competenþelor specifice; în cazul lucrªrilor de
intervenþii asupra construcþiilor monumente
istorice, pe lângª avizul Ministerului Culturii, se
vor abþine avizele specifice cerinþelor de calitate
a construcþiilor, potrivit prevederilor legale.

Amendament propus de Comisie

Lit. a) din art. 7 alin. 1, în forma modificatª prin pct.
10 din cadrul art. I, va avea urmªtorul cuprins:

a) în ansamblurile de arhitecturª, rezervaþiile de
arhitecturª ”i urbanism, în cazul siturilor arheologice, a
parcurilor ”i grªdinilor monument istoric, stabilite
potrivit legii, precum ”i în cazul lucrªrilor de orice naturª
în zonele de protecþie ale monumentelor, solicitantul va
obþine avizul Ministerului Culturii ”i al Ministerului
Lucrªrilor Publice ”i Amenajªrii Teritoriului, potrivit
competenþelor specifice;

Pentru a se evita orice
confuzie în aplicarea Legii.

2. Amendament propus de Comisie

Dupª lit. a) din art. 7 alin. 1, în forma modificatª prin
pct. 10 din cadrul art. I, se introduce o nouª literª, cu
urmªtorul cuprins:

b) în cazul lucrªrilor de intervenþii asupra construcþiilor

Pentru a se evita orice
confuzie în aplicarea Legii.



2
monumente istorice, pe lângª avizul Ministerului
Culturii, se vor abþine avizele specifice cerinþelor de
calitate a construcþiilor, potrivit prevederilor legale;

3. Amendament propus de Comisie

Literele din art. 7 alin. 1 din pct. 10 din cadrul art. I
se redefinesc, lit. b) devenind c), lit. c) devenind d) etc.

Din motive de tehnicª
legislativª.

PRE“EDINTE, SECRETAR,

        Gabriel ÞEPELEA         Puiu HA“OTTI

Experþi parlamentari,

Cristina Anca DAN

Virgil “tefan NIÞULESCU


