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RAPORT SUPLIMENTAR

asupra proiectului de Lege pentru completarea art. 2 din
 Legea nr. 68/1994 pentru înfiinþ area medaliei

„Crucea Comemorativã a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941-1945“

În urma reexaminãrii proiectului de Lege pentru completarea art. 2 din Legea nr.

68/1994 privind înfiinþarea medaliei „Crucea Comemorativã a celui de-al doilea rãzboi

mondial, 1941-1945“, în ºedinþa din 13 octombrie 1999, Comisia pentru culturã, arte,

mijloace de informare în masã propune cu unanimitatea voturilor celor prezenþi, ca proiectul

sã fie supus spre dezbatere ºi adoptare cu amendamentele anexate. Prin obiectul ºi conþinutul

sãu, acest proiect de lege se înscrie în categoria legilor ordinare.

    PREªEDINTE,      SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Mãdãlin VOICU



Comisia pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª

AMENDAMENTE
la proiectul de Lege pentru completarea art. 2 din Legea nr. 68/1994 pentru

înfiinþarea medaliei �Crucea Comemorativª a celui de-al doilea rªzboi mondial, 1941-1945�

Nr.
crt.

Articol
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3
1. Titlul legii:

Lege pentru completarea art. 2 din Legea nr.

68/1994 privind înfiinþarea medaliei “Crucea

Comemorativã a celui de-al doilea rãzboi

mondial, 1941-1945”

Titlul legii se modificª dupª cum urmeazª:

Lege pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind

înfiinþarea medaliei “Crucea Comemorativã a celui

de-al doilea rãzboi mondial, 1941-1945”

Pentru a putea fi introdus
amendamentul la art. nr. 5 din
Lege, titlul iniþial referindu-se
numai la completarea art. 2.

2. Art. 5 – Dreptul de a purta medalia este
personal ºi netransmisibil.

Amendament propus de domnul deputat Marton
Arpad Francisc:
Dupã art. 5 se introduce art. 51, cu urmãtorul cuprins:
Art. 51 – Medalia se poate retrage în urmãtoarele
situaþii:
a) condamnarea prin hotãrâre judecãtoreascã

definitivã la pedeapsa privativã de libertate;
b) sãvârºirea de crime de rãzboi sau împotriva

umanitãþii.

Pentru a putea preciza mai clar
situaþiile în care o persoanã devine
nedemnã de a purta aceastã
medalie.

PRE“EDINTE,        SECRETAR,

      Gabriel ÞEPELEA            Mªdªlin VOICU

Experþi parlamentari: Cristina DAN Virgil ªtefan NIÞULESCU
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1. Titlul legii:

Lege pentru completarea art. 2 din Legea nr.

68/1994 privind înfiinþarea medaliei “Crucea

Comemorativã a celui de-al doilea rãzboi

mondial, 1941-1945”

Titlul legii se modificª dupª cum urmeazª:

Lege pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind

înfiinþarea medaliei “Crucea Comemorativã a celui

de-al doilea rãzboi mondial, 1941-1945”

Pentru a putea fi introdus
amendamentul la art. nr. 5 din
Lege, titlul iniþial referindu-se
numai la completarea art. 2.

2. Amendament propus de Comisie:
Dupã art. 5 se introduce art. 51, cu urmãtorul cuprins:
Art. 51 – Medalia poate fi retrasã în urmãtoarele
situaþii:
a) dacã persoana a suferit o condamnare prin

hotãrâre judecãtoreascã definitivã la pedeapsa
privativã de libertate;

b) dacã persoana a fãcut parte din organele de
represiune ale unor regimuri totalitare.

Pentru a putea preciza mai clar
situaþiile în care o persoanã devine
nedemnã de a purta aceastã
medalie.

PRE“EDINTE,        SECRETAR,

      Gabriel ÞEPELEA            Mªdªlin VOICU

Experþi parlamentari: Cristina DAN Virgil ªtefan NIÞULESCU


