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Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/1999 privind valorificarea şi
transmiterea, fără plată, a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri,
devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea şi respectiv, în custodia
Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, trimis comisiei
noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.153 din 7 martie 2001.

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere:
- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu nr.153 din 14 martie

2001 şi
- avizul Consililui Legislativ cu nr.621 din 24 iunie 1999.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte
din categoria legilor ordinare.

 PRESEDINTE,

   SECRETAR,
IOAN OLTEAN

           KOVACS CSABA TIBERIU
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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/1999 privind valorificarea şi transmiterea, fără plată, a unor bunuri

confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea şi respectiv, în custodia Regiei Autonome
Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/1999 privind valorificarea şi transmiterea, fără plată, a unor
bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea şi respectiv, în custodia Regiei Autonome
Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, care prin obiectul şi conţinutul său se încadrează în categoria legilor ordinare, în şedinţa din 5 aprilie 2001, Comisia a
hotărât ca proiectul de lege sus-menţionat să fie supus spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, în forma adoptată de Senat, cu următorul amendament
respins:

Nr.
crt

Text iniţial
Text adoptat de Senat

Amendamente propuse Motivarea

1. Art.3 � Fac excepţie de la prevederile art.1 bunurile
culturale comune, ca şi bunurile susceptibile de a fi
clasificate în patrimoniul cultural naţional sau deja clasate
în patrimoniul cultural naţional, care se transmit fără plată,
la valoarea de inventar, în administrarea Ministerului
Culturii prin protocol de predare-preluare, încheiat între
părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Domnul deputat Nicolae Leonăchescu a propus
completarea la articolul 3 cu sintagma �şi tehnico-ştiinţific�
după �patrimoniul cultural naţional�.

Art.3 va avea următorul cuprins:
Art.3 � Fac excepţie de la prevederile art.1 bunurile

culturale comune, ca şi bunurile susceptibile de a fi
clasificate în patrimoniul cultural naţional sau deja clasate în
patrimoniul cultural naţional şi tehnico-ştiinţific, care se
transmit fără plată, la valoarea de inventar, în administrarea
Ministerului Culturii prin protocol de predare-preluare,
încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Pentru susţinere:
1. In clasificarea bunurilor să fie

incluse şi cele de natură
tehnico-ştiinţifice.

Pentru respingere:
2. Patrimoniul tehnico-ştiinţific

este inclus în patrimoniul
cultural naţional.

 PREŞEDINTE, SECRETAR,
    

           
IOAN OLTEAN KOVACS CSABA TIBERIU

Expert parlamentar:
Iulia Toader
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