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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

R A P O R T
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.

29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările

ulterioare

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000

privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare (Pl

588/2003) a fost transmisă Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în

masă, cu adresa nr. 588/10.12.2003, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de

informare în masă fiind sesizată în fond. Propunerea legislativă a fost trimisă, spre

avizare, Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru

ecologic, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi

imunităţi. Până la data încheierii raportului, Comisia a primit avizul Comisiei pentru

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, care a fost

favorabil, în forma prezentată. În redactarea raportului, Comisia a ţinut cont şi de

avizul emis de Consiliul Legislativ.

. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit

prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României.

Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din zilele de 16

decembrie 2003.

În conformitate cu prevederile art. 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

la dezbaterea propunerii legislative a participat d-nul deputat Dorel Bahrin, în calitate

de iniţiator şi de preşedinte al Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor

legislative prevăzute la art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de



decoraţii al României şi avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonanţelor şi

ordonanţelor de urgenţă emise de Guvern în acest domeniu.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 19 membri ai

Comisiei.

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în

sală în momentul votării (11 voturi pentru).

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în

masă propune aprobarea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea

Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările

ulterioare, în forma prezentată.
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