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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

R A P O R T

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind

sistemul naţional de decoraţii al României

În urma examinării, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru

modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, în

şedinţa din 12 martie 2002, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în

masă propune, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi (16 voturi), ca acesta să fie

supus spre dezbatere şi adoptare cu amendamentul anexat.

Cu acest proiect de Lege, Comisia a fost sesizată în fond.

În redactarea raportului, Comisia a ţinut cont de avizele emise de Comisia

juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia specială pentru elaborarea propunerilor

legislative privind sistemul naţional de decoraţii al României şi Consiliul Legislativ.

Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul

naţional de decoraţii al României face parte din categoria legilor organice.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Mihai Adrian MĂLAIMARE Ileana STANA IONESCU

      Consilier,               Expert,

      Virgil Ştefan NIŢULESCU          Cristina DAN



Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă

A M E N D A M E N T
la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Articol unic. � Legea nr. 29/2000�

2. Articolul 11 punctul V poziţia 3 va avea
următorul cuprins:

�3. Crucea comemorativă a celui de-al doilea război
mondial, 1941 � 1945, fără clase, este cea instituită
prin Legea nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei
�Crucea comemorativă a celui de-al doilea război
mondial, 1941 � 1945�, republicată.�

�

Amendament propus de Comisie
Punctul 2 din articolul unic se modifică şi va avea
următorul cuprins:
2. Articolul 11 punctul V poziţia 3 va avea următorul
cuprins:

�3. Crucea comemorativă a celui de-al doilea război
mondial, 1941 � 1945, fără clase.�

Din motive de tehnică legislativă.

PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR,

    Mihai Adrian MĂLAIMARE  Ileana STANA IONESCU       
Consilier,    Expert,

Virgil Ştefan NIŢULESCU        Cristina DAN
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