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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

R A P O R T

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþ ei Guvernului nr.

43/2000 privind protecþ ia patrimoniului arheologic ºi declararea unor

situri arheologice ca zone de interes naþ ional

˛n urma examinªrii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei

Guvernului nr. 43/2000 privind protecþia patrimoniului arheologic ”i declararea unor

situri arheologice ca zone de interes naþional, în ”edinþa din 18 mai 2000, Comisia

pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª propune, cu unanimitatea voturilor

celor prezenþi, ca acesta sª fie supus spre dezbatere cu amendamentele anexate.

Cu acest proiect de Lege, Comisia a fost sesizatª în fon d.

˛n redactarea raportului, Comisia a þinut cont de avizul transmis de Comisia

juridicª, de disciplinª ”i imunitªþi ”i de avizul Consiliului Legislativ.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 43/2000 privind

protecþia patrimoniului arheologic ”i declararea unor situri arheologice ca zone de

interes naþional face parte din categoria legilor ordinare.
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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 pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 43/2000 privind protecþia patrimoniului arheologic ”i
declararea unor situri arheologice ca zone de interes naþional

Nr.

crt.

Articolul

(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)

Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Articol unic. – Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr.
43/2000 privind protecþia patrimoniului arheologic
ºi declararea unor situri arheologice ca zone de
interes naþional, adoptatã în temeiul art. 1 lit. k pct.
1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie
2000.

Amendament propus de Comisie

Articolul unic se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

Art. I. – Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 43/2000
privind protecþia patrimoniului arheologic ºi declararea
unor situri arheologice ca zone de interes naþional,
adoptatã în temeiul art. 1 lit. k pct. 1 din Legea nr.
206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, cu urmãtoarele
modificãri ºi completãri:

Din motive de tehnicã legislativã.

2. Art. 4. …

(3) Persoana descoperitoare sau proprietarul ori
administratorul terenului în care s-a fãcut
descoperirea arheologicã întâmplãtoare sunt obligaþi
sã anunþe aceasta primarului localitãþii, în termen de
72 de ore de la descoperire.

Amendament propus de d-nul deputat Gabriel
Þepelea :

Alin. (3) din art. 4 se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

(3) Persoana descoperitoare sau proprietarul ori
administratorul terenului în care s-a fãcut descoperirea
arheologicã întâmplãtoare sunt obligaþi sã anunþe
aceasta primarului localitãþii, în termen de maximum 72
de ore de la descoperire.

Pentru mai multã precizie.

3. Amendament propus de Comisie

Dupª art. 8 se introduce un articol nou, 8 1, care va

Pentru a nu lãsa neprecizatã
modalitatea prin care persoana care
face o descoperire arheologicã



2
avea urmªtorul cuprins:

Art. 81. – Bunurile mobile rezultate în urma
descoperirilor arheologice întâmplãtoare vor fi predate
de cãtre descoperitor, în termen de maximum 72 de ore,
la serviciile descentralizate ale Ministerului Culturii.

întâmplãtoare poate sã o predea
instituþiilor abilitate.

4. Amendament propus de d-nul deputat Alexandru
Ioan Badea:

La art. 14 se introduce o nouª literª, r), care va avea
urmªtorul cuprins:

r) Comisia Naþionalã de Arheologie poate propune,
anual, ºi Ministerul Culturii aprobã actualizarea listei
zonelor de interes arheologic prioritar.

Pentru a permite actualizarea listei,
în funcþie de descoperiri ulterioare.

5. Amendament propus de Comisie

Dupª Art. I se introduce Art. II, care va avea
urmªtorul cuprins:

Art. II. - Ordonanþa Guvernului nr. 43/2000 privind
protecþia patrimoniului arheologic ºi declararea unor
situri arheologice ca zone de interes naþional, cu
modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta lege, se
va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouã numerotare.

Din motive de tehnicã legislativã.
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