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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
                                                                                                                  

PLx 275/2007 
23/121/2007 

 
AVIZ 

 
 

asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului 
nr.13/2007 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.43/2000 

privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice 
ca zone de interes naţional 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru Industrii şi Servicii a Camerei Deputaţilor a fost sesizată 

pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă, care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege privind respingerea 

Ordonanţei Guvernului nr.13/2007 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului 

nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri 

arheologice ca zone de interes naţional, transmis cu adresa nr. PLx275 din 23 aprilie 

2007, înregistrată sub nr.23/121 din 24 aprilie 2007. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege   

privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.13/2007 pentru completarea art.5 

din Ordonanţa Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului 

arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, în 

şedinţa din 16 aprilie 2007. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată şi ale art. 92 alin.(9), pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 
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 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor , republicat, 

comisia a dezbătut proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din 3 mai 2007. 

 Membrii comisiei au examinat proiectul de Lege şi punctul de vedere al 

Guvernului exprimat de  către reprezentanţii Ministerului Culturii şi Cultelor şi 

Ministerul Transporturilor. 

 În urma  dezbaterilor, în unanimitate de voturi comisia a hotărât să avizeze 

negativ proiectul de Lege adoptat de4 Senat privind respingerea Ordonanţei 

Guvernului nr.13/2007 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.43/2000 

privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone 

de interes naţional, respectiv  să avizeze favorabil proiectul de Lege, în forma  

adoptată de Guvern.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 
 
 Iulian IANCU                                               Aurelia VASILE 

 
 
 
 
 
 

Viorela Gondoş – Consilier; 
 Viorica Petraşcu – Expert. 


