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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.

47/2000 privind stabilirea unor mãsuri de protecþ ie a monumentelor

istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

˛n urma examinªrii  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei

Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor mªsuri de protecþie a monumentelor

istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, în ”edinþa din 25 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 fond.

˛n redactarea raportului, Comisia a þinut cont de avizele transmise de Comisia

juridicª, de disciplinª ”i imunitªþi ”i de Consiliul Legislativ.

Proiectul de Lege privind publicitatea face parte din categoria legilor ordinare.

VICEPRE ªEDINTE, SECRETAR,

Eugenia MOLDOVEANU Puiu HA ªOTTI

Experþ i,

Cristina DAN Virgil “tefan NIÞULESCU



Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª

A M E N D A M E N T E

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor mªsuri de protecþie a

monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

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.
47/2000 privind stabilirea unor mãsuri de protecþie
a monumentelor istorice care fac parte din Lista
patrimoniului mondial, 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. 47/2000
privind stabilirea unor mãsuri de protecþie a
monumentelor istorice care fac parte din Lista
patrimoniului mondial, 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. 5. …

(3) Pentru monumentele istorice ale cultelor
religioase finanþarea pazei, a lucrãrilor de reparaþie,
întreþinere curentã, precum ºi a celor de punere în
valoare a monumentelor istorice care fac parte din
Lista patrimoniului mondial se poate face, în

Amendament propus de d-nul deputat Gabriel
Þepelea

Alin. (3) din art. 5 se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

(3) Pentru monumentele istorice ale cultelor religioase
finanþarea pazei, a lucrãrilor de reparaþie, întreþinere

Pentru mai multã precizie.
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condiþiile legii, de cãtre Secretariatul de Stat pentru
Culte.

curentã, precum ºi a celor de punere în valoare a
monumentelor istorice care fac parte din Lista
patrimoniului mondial se poate face, în condiþiile legii,
ºi de cãtre Secretariatul de Stat pentru Culte.

3. Art. 6. …

(7) Imobilele monument istoric sau împrejmuirile
siturilor ce fac parte din Lista patrimoniului
mondial sunt marcate, prin grija primarului
localitãþii, cu sigla „Monument istoric înscris în
Lista patrimoniului mondial“, prezentatã în anexa
care face parte integrantã din prezenta ordonanþã.

Amendament propus de d-nul deputat Gabriel
Þepelea

Alin. (7) din art. 6 se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

(7) Imobilele care sunt monumente istorice sau
împrejmuirile siturilor înscrise în Lista patrimoniului
mondial sunt marcate, prin grija primarului localitãþii,
cu sigla „Monument istoric înscris în Lista
patrimoniului mondial“, prezentatã în anexa care face
parte integrantã din prezenta ordonanþã.

Pentru o exprimare mai clarã.

4. Art. 15. – Mãsurile speciale de protecþie a
monumentelor istorice care fac parte din Lista
patrimoniului mondial se vor aplica ºi
monumentelor istorice pentru care România a depus
dosarul de înscriere la Comitetul patrimoniului
mondial de pe lângã UNESCO, în vederea înscrierii
acestora în Lista patrimoniului mondial.

Amendament propus de d-nul deputat MÆ rton
` rpÆ d Francisc

Art. 15 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 15. – Mãsurile speciale de protecþie a
monumentelor istorice care fac parte din Lista
patrimoniului mondial se vor aplica ºi monumentelor
istorice pentru care România a depus dosarul de
înscriere la Comitetul patrimoniului mondial de pe lângã
UNESCO, în vederea includerii acestora în Lista
patrimoniului mondial, cu excepþia prevederilor de la
art. 6 alin. (7) ºi de la art. 8.

Pentru exprimare mai elegantã.

Pentru a nu se abuza de avantajele
pe care numai localitãþile care au
monumente istorice înscrise pe
Lista patrimoniului mondial pot
beneficia.

5. Amendament propus de Comisie

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

Art. II. - Ordonanþa Guvernului nr. 47/2000 privind
stabilirea unor mãsuri de protecþie a monumentelor
istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial,
cu modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta lege,

Din motive de tehnicã legislativã.
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se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea
I, dându-se textelor o nouã numerotare.

VICEPRE“EDINTE                                                    SECRETAR,

              Eugenia MOLDOVEANU      Puiu HA“OTTI

Experþi,    Cristina DAN Virgil ªtefan NIÞULESCU


