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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

R A P O R T

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 128/2000 privind revenirea în proprietatea publică a

statului şi în administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul

Societăţii Comerciale �Parc-Turism� � S.A., a unui imobil monument

istoric
În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 128/2000 privind revenirea în proprietatea publică a statului

şi în administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul Societăţii Comerciale

�Parc-Turism� � S.A., a unui imobil monument istoric, în şedinţa din 21 februarie

2001, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune, cu

unanimitatea voturilor celor prezenţi, ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare

cu amendamentele anexate.

Cu acest proiect de lege, Comisia a fost sesizată în fond.

În redactarea raportului, Comisia a ţinut cont de avizele emise de Comisia

juridică, de disciplină şi imunităţi şi de Consiliul Legislativ. Guvernul şi-a exprimat,

prin reprezentanţii săi, acordul cu privire la adoptarea proiectului de Lege în această

formă.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

128/2000 privind revenirea în proprietatea publică a statului şi în administrarea

Ministerului Culturii, din patrimoniul Societăţii Comerciale �Parc-Turism� � S.A., a

unui imobil monument istoric face parte din categoria legilor organice.
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Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă

A M E N D A M E N T E

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2000 privind revenirea în proprietatea publică a

statului şi în administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul Societăţii Comerciale �Parc-Turism� � S.A., a unui imobil

monument istoric

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 128 din 30 iunie 2000 privind
revenirea în proprietatea publică a statului şi în
administrarea Ministerului Culturii, din patrimoniul
Societăţii Comerciale �Parc- Turism� � S.A. a unui
imobil monument istoric, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 iulie
2000.

Amendament propus de d-l deputat Ioan Onisei
Articolul unic se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. I � Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 128 din 30 iunie 2000 privind revenirea în
proprietatea publică a statului şi în administrarea
Ministerului Culturii, din patrimoniul Societăţii
Comerciale �Parc- Turism� � S.A. a unui imobil
monument istoric, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 313 din 6 iulie 2000, cu
următoarele modificări:

Din motive de tehnică legislativă.

2. Art. 1. � Imobilul, monument istoric înscris în lista
monumentelor istorice la poziţia nr. 17 B 116, şi
terenul aferent, având datele de identificare
prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta ordonanţă de urgenţă, revin în proprietatea
publică a statului şi în administrarea Ministerului
Culturii.

Amendament propus de Comisie
Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 1. � Imobilul, monument istoric înscris în lista
monumentelor istorice la poziţia nr. 17 B 116, şi terenul
aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de
urgenţă, revin în proprietatea publică a statului şi în
administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor.

Pentru a se pune în acord textul
legii cu actuala denumirea a
Ministerului.



2
3. Art. 2. � Predarea-preluarea imobilului şi a terenului

aferent, prevăzute la art. 1, se face pe bază de
protocol de predare-preluare încheiat în termen de
15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă între Societatea Comercială
�Parc-Tursim� � S.A. şi Ministerul Culturii.

Amendament propus de Comisie
Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 2. � Predarea-preluarea imobilului şi a terenului
aferent, prevăzute la art. 1, se face pe bază de protocol
de predare-preluare încheiat în termen de 15 zile de la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă
între Societatea Comercială �Parc-Tursim� � S.A. şi
Ministerul Culturii şi Cultelor.

Pentru a se pune în acord textul
legii cu actuala denumirea a
Ministerului.

     VICEPREŞEDINTE,                                                    SECRETAR,

           Mădălin VOICU        MÁRTON Árpád Francisc    

      Experţi,

        Cristina DAN                  Virgil Ştefan NIŢULESCU


	R A P O R T
	Am54_01.pdf
	A M E N D A M E N T E
	Amendamentul propus (autorul)
	Amendament propus de d-l deputat Ioan Onisei
	Amendament propus de Comisie
	Amendament propus de Comisie


