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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

R A P O R T  S U P L I M E N T A R

asupra proiectului de Lege privind declararea zonei de amplasare a

monumentelor istorice din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional

Proiectul de Lege privind declararea zonei de amplasare a monumentelor

istorice din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional (P.L.511/1999/2004) a

fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa

nr. 511/1999 din 25.05.2004, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în

masă fiind sesizată în fond, proiectul de lege a fost trimis la Comisie în vederea

reexaminării prin decizia plenului Camerei Deputaţilor din data de 5 octombrie 2004.

Proiectul de Lege a fost trimis, iniţial, spre avizare, Comisiei pentru administraţie

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisiei pentru buget finanţe şi

bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Comisia a primit  aviz favorabil

din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru

ecologic, cu amendamente, iar din partea  Comisiei pentru buget finanţe şi bănci a

primit aviz negativ. Până la data încheierii dezbaterilor la proiectul de Lege, Comisia

juridică de disciplină şi imunităţi nu a transmis avizul său.

Proiectul de Lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27

noiembrie 2001 şi respins de Senat, în şedinţa din 19 mai 2004. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit

prevederilor art. 73 din Constituţia României. 

Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţele Comisiei din zilele de 9, 15 şi 16

iunie, iar în urma retrimiterii la Comisie de către plen, proiectul de Lege a fost

reexaminat în ziua de 7 octombrie 2004. 
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În conformitate cu prevederile art.52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor la

dezbaterea proiectului de Lege, în luna iunie, a participat d-nul Ioan Opriş, secretar de

stat în Ministerul Culturii şi Cultelor.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 20 membri ai

Comisiei.

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în

sală în momentul votării (11 voturi pentru).

În urma reexaminării, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în

masă propune adoptarea proiectului de Lege privind declararea zonei de amplasare a

monumentelor istorice din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional, cu

amendamentele anexate. 

Prezentul raport suplimentar înlocuieşte raportul difuzat în data de 17 iunie

2004.

PREŞEDINTE,                                   SECRETAR,

    Mihai Adrian MĂLAIMARE  Ileana Stana IONESCU      

    Consilier,     Expert,

    Virgil Ştefan NIŢULESCU            Cristina DAN



Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă 

A M E N D A M E N T E

la propunerea legislativă privind declararea zonei de amplasare a mănăstirilor din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional

Nr.

crt.

Articolul

(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)

Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. 
Art. 2. – (1) Se constituie „Comitetul Nordul
Moldovei“, format din reprezentanţii Ministerului
Culturii şi Cultelor, Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului
Turismului, Ministerul Administraţiei Publice,
Consiliului  Judeţean Suceava, Consiliului Judeţean
Botoşani, Consiliul Judeţean Neamţ, Consiliului
Judeţean Iaşi, şi ai consiliilor locale ale localităţilor
prevăzute în anexe.

(4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare
a prezentei legi, va fi aprobat, prin hotărâre a
Guvernului, regulamentul de organizare şi 

Alineatele (1) şi (4) ale articolului 2 se modifică

şi vor avea următorul cuprins:

Art. 2. – (1) Se constituie „Comitetul Nordul
Moldovei“ format din reprezentanţii Regiunii de
Dezvoltare, ai Ministerului Culturii şi Cultelor,
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului, Ministerului Administraţiei şi Internelor,
Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Mediului
şi Gospodăririi Apelor, ai Consiliului  Judeţean
Suceava, Consiliului Judeţean Botoşani, Consiliului
Judeţean Neamţ, Consiliului Judeţean Iaşi, şi ai
consiliilor locale ale localităţilor prevăzute în anexe. În
derularea programelor, privind restaurarea lăcaşurilor
de cult reprezentanţii  „Comitetului Nordul Moldovei“
colaborează cu reprezentanţii Mitropoliei Moldovei şi
Bucovinei.

(4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 

Pentru actualizarea denumirilor unor
ministere, precum şi pentru
evidenţierea participării
reprezentanţilor Regiunii de
Dezvoltare.
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funcţionare  a „Comitetului Nordul Moldovei“,
iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor şi
Ministerul Administraţiei Publice.

prezentei legi, se aprobă, prin hotărâre a Guvernului,
iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul
Administraţiei şi Internelor, regulamentul de
organizare şi funcţionare  a „Comitetului Nordul
Moldovei“.
(Amendament propus de Comisie şi de d-nul
deputat Alexandru  Ţibulcă)

2.       

Art.3. – Pentru finanţarea lucrărilor prevăzute la art.
1 se vor utiliza:

b) sume alocate din Fondul naţional de dezvoltare
regională, Fondul special pentru promovarea şi
dezvoltarea turismului, precum şi din alte fonduri
constituite potrivit legii;

Partea dispozitivă şi litera b) a articolului 3 se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
Art.3.  –  Pentru finanţarea lucrărilor prevăzute la art. 1
se  utilizează:

b) sume alocate din Fondul naţional de dezvoltare
regională, precum şi din alte fonduri constituite
potrivit legii;

(Amendament propus de Comisie )

Pentru eliminarea nominalizării unui
fond special care a fost desfiinţat.

3. 
Anexa 6

Lista unităţilor administrativ-teritoriale în care se
vor efectua cu precădere lucrări de reabilitare a
obiectivelor turistice, introducere în circuitul
turistice a unor monumente istorice şi reabilitare a
zonelor rurale din judeţul Neamţ.

1. Agapia

2. Boţeşti.

3. Piatra Neamţ

4. Pângăraţi

5. Războieni

6. Roman

7. Tazlău

Anexa 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Anexa 6

Lista unităţilor administrativ-teritoriale în care se
efectuează cu precădere lucrări de reabilitare a
obiectivelor turistice, introducere în circuitul turistic a
unor monumente istorice şi reabilitare a zonelor rurale
din judeţul Neamţ.

1. Agapia.

2. Bicaz 

3. Ceahlău

4. Piatra Neamţ

5. Pângăraţi

6. Războieni

7. Roman

Pentru o exprimare corectă şi o
enumerare mai cuprinzătoare a
localităţilor.
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8. Târgu Neamţ

9. Vânători Neamţ

10. Viişoara

8. Tazlău

9. Târgu Neamţ

10. Vânători Neamţ

11 Viişoara

(Amendament propus de domnul deputat
Alexandru Ţibulcă)

4. 
Anexa 8 

Lista unităţilor administrativ-teritoriale în care vor
fi efectuate, cu precădere, lucrări de reabilitare a
obiectivelor turistic, introducere în circuitul turistic
a unor monumente istorice şi reabilitare a zonelor
rurale din judeţul Botoşani.

1. Botoşani.

2. Copălău

3. Dorohoi

4. Ştefăneşti

Anexa 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Anexa 8

Lista unităţilor administrativ-teritoriale în care se
efectuează, cu precădere, lucrări de reabilitare a
obiectivelor turistice, introducere în circuitul turistic a
unor monumente istorice şi reabilitare a zonelor rurale
din judeţul Botoşani.

1. Botoşani

2. Brăieşti

3. Copălău

4. Coşula

5. Curteşti – sat Agafton

6. Dorohoi

7. Hăvârna

8. Hilişeu Horia – sat Hilişeu Crişan

9. Roma – sat Cotârgaci

10. Ştefăneşti

11. Văculeşti

12. Vorniceni

13. Vorona

(Amendament propus de domnul deputat Mihai 

Pentru o exprimare corectă şi o
enumerare mai cuprinzătoare a
localităţilor .
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Mălaimare)

5. Anexele 5 şi 7  se modifică în concordanţă cu anexele
6 şi 8.

(Amendament propus de Comisie)

Pentru a fi în concordanţă cu
modificările făcute anterior.

   PREŞEDINTE,                                                                 SECRETAR,

                     Mihai MĂLAIMARE  Ileana Stana IONESCU 

       Consilier, Expert,

Virgil Ştefan NIŢULESCU                        Cristina DAN
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