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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

R A P O R T

asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 71/2000 privind aprobarea efectuării unei donaţii către

Muzeul �Mémorial pour la Paix� din Caen, Franţa

În urma examinării proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 71/2000 privind aprobarea efectuării unei donaţii către

Muzeul �Mémorial pour la Paix� din Caen, Franţa, 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 respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

71/2000 privind aprobarea efectuării unei donaţii către Muzeul �Mémorial pour la

Paix� din Caen, Franţa, face parte din categoria legilor organice.

VICEPREŞEDINTE, SECRETAR,

Mădălin VOICU Ileana STANA IONESCU

Experţi,

Cristina DAN Virgil Ştefan NIŢULESCU



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 respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2000 privind aprobarea efectuării unei donaţii

către Muzeul �Mémorial pour la Paix� din Caen, Franţa

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Articol unic. � Se respinge Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 71 din 9 iunie 2000 privind
aprobarea efectuării unei donaţii către Muzeul
Mémorial pour la Paix din Caen, Franţa, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269
din 15 iunie 2000.

Amendament propus de d-l deputat Mihai Adrian
Mălaimare
Articolul unic se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 71 din 9 iunie 2000 privind aprobarea
efectuării unei donaţii către Muzeul Mémorial pour la
Paix din Caen, Franţa, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 269 din 15 iunie 2000, cu
următoarele modificări:

Din motive de tehnică legislativă.

Pe fond, nu există motive pentru
respingerea acestei ordonanţe,
având în vedere caracterul
expoziţiei permanente de la Caen,
în care vor fi integrate obiectele din
România.

2. Art. 2. � Se autorizează Ministerul Culturii ca în
numele statului român să doneze Muzeului
�Mémorial pour la Paix� din Caen, Franţa, bunurile
prevăzute la art. 1, aflate în administrarea Muzeului
Naţional de Istorie a României, respectiv a Oficiului
Naţional pentru Documentare şi Expoziţii de Artă.

Amendament propus de Comisie
Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 2. � Se autorizează Ministerul Culturii şi Cultelor
ca, în numele statului român, să doneze Muzeului
�Mémorial pour la Paix� din Caen, Franţa, bunurile
prevăzute la art. 1, aflate în administrarea Muzeului
Naţional de Istorie a României, respectiv, a Oficiului
Naţional pentru Documentare şi Expoziţii de Artă.

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

3. Art. 4. � Cheltuielile necesare pentru aducerea la
îndeplinire a prevederilor art. 2, pe teritoriul

Amendament propus de Comisie
Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Cheltuielile în afara teritoriului sînt
foarte mici, dar nesuportarea lor de



2
României, vor fi suportate din bugetul alocat
Ministerului Culturii.

Art. 4. � Cheltuielile necesare pentru aducerea la
îndeplinire a prevederilor art. 2 vor fi suportate din
bugetul alocat Ministerului Culturii şi Cultelor.

către partea română ar duce la
apariţia unor probleme
administrative dificile.

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

     VICEPREŞEDINTE,                                                    SECRETAR,

           Mădălin VOICU        Ileana STANA IONESCU    

      Experţi,

        Cristina DAN                  Virgil Ştefan NIŢULESCU


	R A P O R T
	Am51_01.pdf
	A M E N D A M E N T E
	Amendamentul propus (autorul)
	Amendament propus de d-l deputat Mihai Adrian Malaimare
	Amendament propus de Comisie
	Amendament propus de Comisie


