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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 Guvernului nr.

44/2000 referitoare la unele mãsuri privind asigurarea bunurilor culturale

mobile exportate temporar

În urma examinãrii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei

Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele mãsuri privind asigurarea bunurilor

culturale mobile exportate temporar, în ºedinþa din 11 octombrie 2000, Comisia

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

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

anexate.

Cu aceast proiect de lege, Comisia a fost sesizatã în fond.

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

Legislativ.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 44/2000

referitoare la unele mãsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate

temporar 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 Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele mãsuri privind asigurarea bunurilor culturale

mobile exportate temporar

Nr.

crt.

Articolul

(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)

Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Articol unic. – Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr.
44/2000 referitoare la unele mãsuri privind
asigurarea bunurilor culturale mobile exportate
temporar, emisã în temeiul art. 1 lit. K pct. 9 din
Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de
a emite ordonanþe, ºi publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000,
cu urmãtoarea modificare:

- Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:

„Art. 1. – Exportul temporar al bunurilor culturale
mobile care fac parte din patrimoniul cultural
naþional, aflate în proprietate publicã, în vederea
restaurãrii sau participãrii la expoziþii ºi la alte
manifestãri similare se face potrivit prevederilor
prezentei ordonanþe ºi a celorlalte acte normative în
materie.“

Amendament propus de Comisie

Articolul unic se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

Art. I. – Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 44/2000
referitoare la unele mãsuri privind asigurarea bunurilor
culturale mobile exportate temporar, emisã în temeiul
art. 1 lit. K pct. 9 din Legea nr. 206/1999 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe, ºi publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31
ianuarie 2000, cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:

1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:

„Art. 1. – Exportul temporar al bunurilor culturale
mobile care fac parte din patrimoniul cultural naþional,
aflate în proprietate publicã, în vederea restaurãrii sau
participãrii la expoziþii ºi la alte manifestãri similare se
face potrivit prevederilor prezentei ordonanþe ºi a
celorlalte acte normative în materie.“

Din motive de tehnicã legislativã.

2. Art. 5. – Pentru îndeplinirea obiectivelor menþionate
la art. 3 ºi 4 se înfiinþeazã Biroul pentru Asigurãri
Guvernamentale, ca direcþie  în cadrul Ministerului
Culturii, în limita numãrului maxim de posturi
aprobat.

Amendament propus de Comisie

Se introduce pct. 2, care va avea urmãtorul cuprins:

2. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:

„Art. 5. – Pentru îndeplinirea obiectivelor menþionate la

Pentru volumul de muncã estimat,
nu este necesar ca Biroul sã fie
organizat la nivelul unei direcþii,
dar trebuie sã se afle în directa
subordonare a ministrului.



2
art. 3 ºi 4 se înfiinþeazã, în cadrul Ministerului Culturii,
Biroul pentru Asigurãri Guvernamentale, în subordinea
directã a ministrului, în limita numãrului maxim de
posturi aprobat.“

3. Amendament propus de Comisie

Se introduce articolul II, care va avea urmãtorul
cuprins:

Art. II – Ordonanþa Guvernului nr. 44/2000 referitoare
la unele mãsuri privind asigurarea bunurilor culturale
mobile exportate temporar, se republicã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, cu modificãrile ºi
completãrile aduse prin prezenta lege.

Din motive de tehnicã legislativã.

         PREªEDINTE,                                                    SECRETAR,

                    Gabriel ÞEPELEA                    Puiu HAªOTTI  

Experþi,    Cristina DAN Virgil ªtefan NIÞULESCU


