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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

A V I Z

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a

teritoriului naþ ional – Secþ iunea III-a – zone protejate

În urma examinãrii proiectului de Lege privind aprobarea Planului de

amenajare a teritoriului naþional – Secþiunea III-a – zone protejate, în ºedinþele din 27

aprilie, 5 mai, 19 mai, 2 iunie ºi 26 august 1999, propunem ca acesta sã fie supus spre

dezbatere ºi adoptare cu amendamentele formulate de Comisia pentru culturã, arte,

mijloace de informare în masã. Decizia a fost luatã cu unanimitatea voturilor celor

prezenþi. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PRE ªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Mãdãlin VOICU



Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª

A M E N D A M E N T E

la proiectul de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naþional � Secþiunea III-a � zone protejate

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3
1. Art. 5. – (4) În termen de 60 de zile de la

data intrãrii în vigoare a prezentei legi,
Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii
Teritoriului va întocmi Metodologia de
elaborare a documentaþiilor de urbanism
pentru zone construite protejate, care se va
publica în Monitorul Oficial al României.

Amendament propus de Comisie

Alin. (4) din art. 5 se modificª ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 5. – (4) În termen de 60 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei legi,
Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii
Teritoriului, în colaborare cu Ministerul
Culturii, va întocmi Metodologia de
elaborare a documentaþiilor de urbanism
pentru zone construite protejate, care se va
publica în Monitorul Oficial al României.

Zonele construite pot include ºi monumente
istorice, protejarea cãrora intrând în sfera de
competenþã a Ministerului Culturii.

2. Art. 6. Anexele nr. I ºi nr. III la prezenta
lege se pot reactualiza, periodic: pe mãsura
identificãrii de noi valori de patrimoniu
natural sau cultural, precum ºi a
modificãrilor intervenite asupra valorilor
protejate. Declararea ºi delimitarea zonelor
protejate aferente noilor valori de
patrimoniu se fac potrivit legii.

Amendament propus de Comisie

Art. 6 se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

Art. 6. Anexele nr. I ºi nr. III la prezenta
lege se pot reactualiza ºi completa, periodic,
pe mãsura identificãrii unor alte valori de
patrimoniu natural sau cultural, precum ºi a
modificãrilor intervenite asupra valorilor
protejate. Publicarea acestora se face prin

Pentru o mai mare claritate a textului ºi
pentru a fi definite precis responsabilitãþile
fiecãrei autoritãþi.
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Hotãrâre de Guvern, la propunerea
Ministerului Culturii ºi cu avizul
Ministerului Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului.

3. Art. 8. (1) Lucrãrile necesare de salvare,
cercetare, restaurare, protejare, conservare ºi
punere în valoare a patrimoniului din zonele
protejate de interes naþional se vor executa
numai în baza avizelor ºi aprobãrilor
autoritãþilor administrative ºi forurilor
ºtiinþifice din domeniu, prevãzute de lege.
Aceste lucrãri se cuprind în listele de
investiþii – anexã la bugetele ordonatorilor
principali de credite, pe bazã de
documentaþii tehnicã-economice elaborate ºi
aprobate potrivit dispoziþiilor legale ºi se
finanþeazã, în completare, în limita
fondurilor aprobate cu aceastã destinaþie,
prin legile bugetare anuale.

Amendament propus de Comisie

Alin. (1) din art. 8 se modificª ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 8. (1) Lucrãrile necesare de salvare,
cercetare, restaurare, protejare, conservare ºi
punere în valoare a patrimoniului din zonele
protejate de interes naþional se vor executa
numai în baza avizelor ºi aprobãrilor
autoritãþilor administrative ºi forurilor
ºtiinþifice din domeniu, prevãzute de lege.
Aceste lucrãri se cuprind în bugetele
ordonatorilor principali de credite, pe bazã
de documentaþii tehnicã-economice
elaborate ºi aprobate potrivit dispoziþiilor
legale ºi se finanþeazã, în completare, în
limita fondurilor aprobate cu aceastã
destinaþie, prin legile bugetare anuale.

Pentru eliminarea unei exprimãri
redundante.

4. Art. 11. – Pe data intrãrii în vigoare a
prezentei legi se abrogã dispoziþiile
referitoare la avizarea executãrii lucrãrilor
în zonele de protecþie a monumentelor,
prevãzute la art. 6 lit. a) din Ordonanþa
Guvernului nr. 27/1992 privind unele
mãsuri pentru protecþia patrimoniului
cultural naþional, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28
august 1992, cu modificãrile ulterioare,
precum ºi orice alte dispoziþii contrare
acestei legi.

Amendament propus de Comisie

Art. 11 se eliminª.

Procedura de avizare prevãzutã în la art. 6
lit. a) din Ordonanþa Guvernului nr. 27/1992
privind unele mãsuri pentru protecþia
patrimoniului cultural naþional, nu este
înlocuitã prin nici o altã procedurã
asiguratorie, prevãzutã în actualul proiect de
lege, din punctul de vedere al Comisiei
Naþionale a Monumentelor Istorice. În ceea
ce priveºte orice „alte dispoziþii contrare“,
aceastã prevedere este redundantã.
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5. ANEXA nr. III

I. VALORI DE PATRIMONIU
CULTURAL DE INTERES
NAÞIONAL (MONUMENTE
ISTORICE DE VALOARE
NAÞIONALÃ EXCEPÞIONALÃ)

Amendament propus de dl. deputat
MÆrton `rp Æd Francisc

Anexa nr. III se completeazª cu poziþiile:

1) MONUMENTE ªI ANSAMBLURI DE
ARHITECTURÃ

a. Cetãþi …

Cetatea Thoroczkay / Com. Râmetea, Sat
Colþeºti, judeþul Alba

c. Biserici fortificate – cetãþi…

Biserica reformatã / Aiud, judeþul Alba

Biserica reformatã / Cricãu, judeþul Alba

d. Castele, conace, palate…

Castelul Vãrghiº / Vãrghiº / judeþul
Covasna

Castelul Miko / Miercurea Ciuc / judeþul
Harghita

Castelul Sânpaul / Sânpaul / judeþul Mureº

Castelul Bethlen / Iernut / judeþul Mureº

Castelul Kemeny / Brâncoveneºti / judeþul
Mureº

Monumentele din aceastã listã amendatoare
corespund criteriilor de valoare aplicate
pentru celelalte monumente, incluse în lista
din proiectul de lege.

6. ANEXA nr. III

II. VALORI DE PATRIMONIU
CULTURAL DE INTERES
NAÞIONAL (MONUMENTE
ISTORICE DE VALOARE
NAÞIONALÃ EXCEPÞIONALÃ)

Amendament propus de Comisie

Anexa nr. III se completeazª cu poziþiile:

1) MONUMENTE ªI ANSAMBLURI DE
ARHITECTURÃ

f. Clãdiri civile urbane …

Monumentele din aceastã listã amendatoare
corespund criteriilor de valoare aplicate
pentru celelalte monumente, incluse în lista
din proiectul de lege.
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Palatul Patriarhiei / Municipiul Bucureºti

Clãdirea fostului Palat Regal / Municipiul
Bucureºti

g. Ansambluri urbane …

Cimitirul ªerban Vodã – Bellu / Municipiul
Bucureºti

PRE“EDINTE SECRETAR,

        Gabriel ÞEPELEA        Mªdªlin VOICU

Experþi,    

Cristina DAN

Virgil ªtefan NIÞULESCU


