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Nr. 30/ 530/1999-2004/        

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Alăturat, vă transmitem raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de

informare in masă la proiectul de Lege privind declararea zonei de amplasare a

monumentelor istorice din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional, transmisă

cu adresa nr. 511/1999 din 25 mai 2004.

PREŞEDINTE,

                                         Mihai Adrian MĂLAIMARE
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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

R A P O R T

asupra proiectului de Lege privind declararea zonei de amplasare a

monumentelor istorice din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional

Proiectul de Lege privind declararea zonei de amplasare a monumentelor

istorice din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional (P.l. 511/1999/

25.05.2004) a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în

masă cu adresa nr. 511/ 1999/ 25..05.2004, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de

informare în masă fiind sesizată în fond, în vederea reexaminării. Proiectul de Lege a

fost trimis, spre avizare: Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului

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

disciplină şi imunităţi. Comisia a primit un aviz favorabil, din partea Comisiei pentru

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu amendamente,

iar, din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a primit un aviz negativ. Până la

data finalizării dezbaterilor la proiectul de Lege, Comisia juridică de disciplină şi

imunităţi nu a transmis avizul său. 

Proiectul de Lege a fost  adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27

noiembrie 2001 şi respins de Senat în şedinţa din 19 mai 2004. Potrivit prevederilor

art. 73 din Constituţia României, proiectul de Lege face parte din categoria legilor

ordinare. 

Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţele Comisiei din zilele de 9, 15 şi 16

iunie 2004. 

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

la dezbaterea proiectului de Lege a participat d-nul Ioan Opriş, secretar de stat în

Ministerul Culturii şi Cultelor.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 membri ai

Comisiei.



Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în

sală în momentul votării (12 voturi).

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

masă propune respingerea proiectului de Lege privind declararea zonei de amplasare

a monumentelor istorice din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional.

Hotărârea de a propune respingerea proiectului de Lege a fost luată, ţinându-se

cont de faptul că un astfel de act normativ ar genera crearea unui organism format din

reprezentanţi ai mai multor autorităţilor ale administraţiei centrale şi locale, a cărui

funcţionare ar fi extrem de dificilă, pe de o parte, iar pe de altă parte există deja

reglementări privind  restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice cum

sunt Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum şi Legea

nr. 564/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului

Mondial, unele obiective din această zonă fiind  înscrise şi în această listă.

Reprezentantul Ministerului Culturii şi Cultelor şi-a exprimat susţinerea faţă

de hotărârea Comisiei de respingere a proiectului de Lege.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE  

SECRETAR,

Ileana STANA IONESCU

     Consilier,                   Expert,

        Virgil Ştefan NIŢULESCU                                           Cristina DAN
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