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COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,   3 aprilie 2000 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU                        Nr.1266/XVIII/6
    ECOLOGIC  
 
 
 
    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
   
   
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.46/2000, privind declararea complexului “Memorialului revoluţiei – 
Decembrie 1989” din municipiul Timişoara, ca ansamblu de interes naţional, trimis Comisiei 
noastre cu adresa nr.30 din 3  februarie 2000, pentru dezbatere şi avizare în fond.  
      
  La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere şi avizele primite de la: 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.30 din 16.02.2000; 
- Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu 

nr.XVIII/10/443/24.02.2000; 
- Consiliul Legislativ cu nr.96 din 26.01.2000. 

 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
         PRESEDINTE, 
 
 
        ION CÎRSTOIU              SECRETAR, 
 
                          IOAN OLTEAN 



Comisia pentru administraţie publică,                       Nr.1266 / XVIII/6 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

 
RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2000 privind declararea complexului 
“Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989” din municipiul Timişoara, ca ansamblu de interes naţional. 

 
  In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2000 privind declararea complexului “Memorialul 
revoluţiei – Decembrie 1989” din municipiul  Timişoara, ca ansamblu de interes naţional, care prin obiectul şi conţinutul său se încadrează în categoria 
legilor ordinare , în şedinţa din 21 martie 2000, comisia a hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, cu 
următoarele amendamente: 
 
 
Nr. 
Crt 

 
Articolul 

(textul iniţial din proiectul de lege şi din ordonanţă) 
 

 
Amendamentul propus 
Text adoptat de comisie 

 

 
Motivare 

0. 1 2 3 
 
1.  

Titlul Legii: 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.46/2000 privind declararea complexului 
“Memorialului revoluţiei – Decembrie 1989” din 
municipiul Timişoara ca ansamblu de interes naţional. 

 Comisia propune reformularea titlului legii, 
astfel: 
 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.46/2000 privind declararea complexului 
“Memorialul Revoluţiei – Decembrie 1989” din 
municipiul Timişoara ca ansamblu de interes naţional. 

 
 Corectarea titlului legii 
este necesară pentru punerea în 
acord cu titlul Ordonanţei 
Guvrnului nr. 46/2000 la care  
face referire. 

 
 
2. 

Textul proiectului de lege: 
  
 Articol unic: Se aprobă Ordonanţa Guvernului 
nr.46 din 30 ianuarie 2000 privind declararea 
complexului “ Memorialul revoluţiei – Decembrie 
1989” din municipiul Timişoara ca ansamblu de interes 
naţional, adoptată în temeiul art.1 lit.k. pct.2 din Legea 
nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.44 din 31 ianuarie 2000. 

 Comisia propune reformularea articolului unic 
după cum urmează:   
 Art. 1. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.46 
din 30 ianuarie 2000 privind declararea complexului  
“ Memorialul Revoluţiei – Decembrie 1989 “ din 
municipiul Timişoara ca ansamblu de interes naţional, 
adoptată în temeiul art.1 lit.k. pct.2 din Legea nr. 
206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 
nr.44 din 31 ianuarie 2000 cu următoarea  modificare: 
 

 
 Reformularea 
articolului unic este 
determinată de modificarea 
propusă în textul articolului 4 
al Ordonanţei Guvernului nr. 
46/2000 precum şi de punerea 
în acord cu titlul corect al 
acesteia. 
 



 2

 
 
3. 

 
  
 Art.4. – Finanţarea activităţilor de punere în 
valoare, de cercetare, de studii şi de personal ale 
ansamblului “ Memorialul revoluţiei – Decembrie 
1989” se asigură prin bugetul Ministerului Culturii, 
precum şi din fondurile Asociaţiei “ Memorialul 
Revoluţiei 16 – 22 Decembrie 1989 “, constituite 
potrivit legii. 

 
 Comisia propune reformularea art.4 după cum 
urmează: 
 Art.4. – Finanţarea activităţilor de punere în 
valoare, de cercetare, de studii şi de personal ale 
ansamblului “ Memorialul Revoluţiei – Decembrie 
1989” se asigură din fondurile Asociaţiei “ Memorialul 
Revoluţiei 16 – 22 Decembrie 1989 “, constituite 
potrivit legii. 

Nu se justifică finanţarea 
activităţilor Asociaţiei “ 
Memorialul Revoluţiei 16-21 
Decembrie 1989”  din bugetul 
de stat ,  în condiţiile în care, în 
prezent există atât 
monumentele care constituie 
complexul memorial cât şi 
Centrul de documentare , 
Cercetare şi Informare Publică 
despre Revoluţia Română,  
asociaţia având posibilitatea ca 
prin activităţile sale de punere 
în valoare a complexului 
memorial, să-şi asigure 
continuarea activităţilor 
necesare funcţionării acestuia. 

 
 
                  
 
 
 

 
PREŞEDINTE,           SECRETAR, 

 
 
 

ION CÎRSTOIU        IOAN OLTEAN 
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Arh. Victor Cristea 


