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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

R A P O R T

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a

Guvernului nr. 93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia ºi a

zonei înconjurãtoare ca obiectiv de interes naþional

În urma examinãrii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de

urgenþã a Guvernului nr. 93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia ºi a zonei

înconjurãtoare ca obiectiv de interes naþional, în ºedinþa din 6 septembrie 2000,

Comisia pentru culturã, arte, mijloace de informare în masã propune, cu unanimitatea

voturilor celor prezenþi, ca acesta sã fie supus spre dezbatere cu amendamentele

anexate.

Cu acest proiect de Lege, Comisia a fost sesizatã în fond, în procedurã de

urgenþã.

În redactarea raportului, Comisia a þinut cont de avizul emis de Consiliul

Legislativ.

Proiectul de Lege privind publicitatea face parte din categoria legilor ordinare.

PREªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Puiu HAªOTTI

Experþi,

Cristina DAN Virgil ªtefan NIÞULESCU



Comisia pentru culturã, arte,

mijloace de informare în masã

A M E N D A M E N T E

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia ºi a zonei

înconjurãtoare ca obiectiv de interes naþional

Nr.

crt.

Articolul

(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)

Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Articol unic. – Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 93/2000 privind declararea
municipiului Alba Iulia ºi a zonei înconjurãtoare ca
obiectiv de interes naþional .

Amendament propus de Comisie

Articolul unic se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

Art. I. – Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 93/2000 privind declararea municipiului Alba Iulia ºi
a zonei înconjurãtoare ca obiectiv de interes naþional,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
93 din 29 iunie 2000, cu urmãtoarele modificãri ºi
completãri:

Din motive de tehnicã legislativã.

2. Art. 2. …

(2) Colectivul de coordonare a proiectului „Alba
Iulia – Milenium“, are rolul de a coordona acþiunile
întreprinse de autoritãþile pe care le reprezintã,
pentru realizarea lucrãrilor  prevãzute la art. 1, ºi de
a propune Guvernului mãsurile prin care sã fie
aplicatã strategia de dezvoltare a municipiului Alba
Iulia ºi a zonei înconjurãtoare.

Amendament propus de d-na deputat Ileana
Filipescu

Alin. (2) din art. 2 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

(2) Colectivul prevãzut la alin. (1), are rolul de a
coordona acþiunile întreprinse de autoritãþile pe care le
reprezintã, pentru realizarea lucrãrilor  prevãzute la art.
1, ºi de a propune Guvernului mãsurile prin care sã fie
aplicatã strategia de dezvoltare a municipiului Alba Iulia
ºi a zonei înconjurãtoare.

Pentru o exprimare mai elegantã.

3. Art. 3. …

(2) …

Amendament propus de d-na deputat Ileana
Filipescu

Lit. a) din alin. (2) din art. 3 se modificã ºi va avea

Pentru o exprimare mai elegantã.



2
a) reabilitarea construcþiilor, echipamentelor ºi
infrastructurii, precum: modernizarea DN 74,
executarea ºoselei de centurã din partea de vest a
municipiului Alba Iulia (Cluj-Napoca – Zlatna –
Sibiu), realizarea cãilor de acces în zonele turistice,
refacerea reþelei de apã, canal, gaz, curent electric,
telefonie în întregul centru istoric al municipiului
Alba Iulia, realizarea unui sistem de drenaje care sã
protejeze imobilele ºi Cetatea, modernizarea
strãzilor din incinta Cetãþii municipiului Alba Iulia;

urmãtorul cuprins:

a) reabilitarea construcþiilor, a echipamentelor ºi a
infrastructurii, precum: modernizarea DN 74, executarea
ºoselei de centurã din partea de vest a municipiului Alba
Iulia (Cluj-Napoca – Zlatna – Sibiu), realizarea cãilor de
acces în zonele turistice, refacerea reþelelor  de apã,
canal, gaz, curent electric, telefonie în întregul centru
istoric al municipiului Alba Iulia, realizarea unui sistem
de drenaje care sã protejeze imobilele ºi Cetatea,
modernizarea strãzilor din incinta Cetãþii municipiului
Alba Iulia;

4. Art. 3. – Pentru finanþarea lucrãrilor …

Art. 4. – Anexele nr. 1 ºi 2…

Amendament propus de Comisie

Art. 3, numerotat de douã ori, devine art. 4, iar art. 4
devine art. 5:

Art. 4. – Pentru finanþarea lucrãrilor…

Art. 5. Anexele nr. 1 ºi 2…

Pentru corectarea unei erori
materiale.

5. Amendament propus de Comisie

Dupã Art. I se introduce Art. II, care va avea
urmãtorul cuprins:

Art. II. - Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 93/2000
privind declararea municipiului Alba Iulia ºi a zonei
înconjurãtoare ca obiectiv de interes naþional , cu
modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta lege, se
va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouã numerotare.

Din motive de tehnicã legislativã.

PREªEDINTE,                                                    SECRETAR,

                     Gabriel ÞEPELEA      Puiu HAªOTTI  Experþi,    Cristina DAN Virgil ªtefan NIÞULESCU


