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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

R A P O R T

asupra propunerii legislative privind declararea zonei de amplasare a

mãnãstirilor din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes naþional

În urma examinãrii propunerii legislative privind declararea zonei de

amplasare a mãnãstirilor din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes naþional, în

ºedinþa din 6 septembrie 2000, Comisia pentru culturã, arte, mijloace de informare în

masã propune, cu unanimitatea voturilor celor prezenþi, ca aceasta sã fie supusã spre

dezbatere ºi adoptare, cu amendamentele anexate.

Cu aceastã propunere legislativã, Comisia a fost sesizatã în fond.

În redactarea raportului, Comisia a þinut cont de Punctul de vedere al

Guvernului ºi de avizul emis de Consiliul Legislativ.

Propunerea legislativã privind declararea zonei de amplasare a mãnãstirilor din

Nordul Moldovei ca obiectiv de interes naþional face parte din categoria legilor

ordinare.

PREªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Mãdãlin VOICU

Experþi,

Cristina DAN Virgil ªtefan NIÞULESCU



Comisia pentru culturã, arte,

mijloace de informare în masã

A M E N D A M E N T E

la propunerea legislativã privind declararea zonei de amplasare a mãnãstirilor din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes naþional

Nr.

crt.

Articolul

(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)

Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Art. 1. Se declarã ca obiectiv de interes naþional
zona de amplasare a mãnãstirilor din Nordul
Moldovei, potrivit anexei 1, pentru lucrãrile de
restaurare, consolidare, conservare ºi punere în
valoare a monumentelor istorice, precum ºi pentru
lucrãrile publice de reabilitare a construcþiilor,
echipamentelor ºi infrastructurii.

Amendament propus de Comisie

Articolul se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 1. - Se declarã ca obiectiv de interes naþional zona
de amplasare a mãnãstirilor din Nordul Moldovei,
potrivit anexei 1, pentru lucrãrile de restaurare,
consolidare, conservare ºi punere în valoare a
monumentelor istorice, precum ºi pentru lucrãrile
publice de reabilitare a construcþiilor, echipamentelor ºi
a infrastructurii.

Pentru o exprimare mai elegantã.

2. Art. 2. (1) Se constituie Comitetul „Bucovina“
format din reprezentanþii Ministerului Culturii,
Ministerului Transporturilor, Ministerului
Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului,
Autoritãþii Naþionale pentru Turism,
Departamentului pentru Administraþie Publicã
Localã, Consiliului judeþean Suceava ºi ai
consiliilor locale interesate.

Amendament propus de d-na deputat Ileana
Filipescu

Alin. (1) din art. 2  se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

Art. 2. (1) Se constituie Comitetul „Bucovina“ format
din reprezentanþii Ministerului Culturii, Ministerului
Transporturilor, Ministerului Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului, Autoritãþii Naþionale pentru
Turism, Ministerului Funcþiei Publice , Secretariatului de
Stat pentru Culte, Consiliului Judeþean  Suceava ºi ai
consiliilor locale ale localitãþilor prevãzute în anexa nr.
2.

Pentru precizarea autoritãþilor care
vor contribui la iniþierea ºi
realizarea lucrãrilor prevãzute la
art. 1 din ordonanþã.
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3. Amendament propus de d-na deputat Ileana

Filipescu

Dupã alin. (3) din art. 3  se introduce un alineat nou,
care va avea urmãtorul cuprins:

(4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, va fi aprobat, prin hotãrâre a Guvernului,
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Comitetului
„Bucovina“, iniþiatã de Ministerul Culturii ºi Ministerul
Funcþiei Publice.

Pentru a permite o funcþionare
coerentã a Comitetului, în temeiul
unor prevederi care nu îºi gãsesc
locul într-o reglementare la nivel de
lege.

4. Art. 3. Pentru finanþarea lucrãrilor prevãzute la art.
1 se vor utiliza:

a) sume alocate cu aceastã destinaþie de la bugetul
de stat , de la bugetul judeþean sau de la  bugetele
locale interesate;

b) sume alocate din Fondul Naþionale de Dezvoltare
Regionalã, Fondul Special pentru Promovarea ºi
Dezvoltarea Turismului, precum ºi din alte fonduri
constituite potrivit legii;

c) sume alocate de organisme internaþionale,
precum ºi de organizaþii neguvernamentale;

d) sponsorizãri, donaþii ºi alte liberalitãþi, potrivit
legii;

e) alte surse, potrivit legii.

Amendament propus de Comisie

Art. 3 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 3. - Pentru finanþarea lucrãrilor prevãzute la art. 1
se vor utiliza:

a) sume alocate cu aceastã destinaþie de la bugetul de
stat ºi de la bugetele judeþene, municipale, orãºeneºti
sau comunale, dupã caz;

b) sume alocate din Fondul Naþionale de Dezvoltare
Regionalã, Fondul Special pentru Promovarea ºi
Dezvoltarea Turismului, precum ºi din alte fonduri
constituite potrivit legii;

c) sume alocate de organisme internaþionale, precum ºi
de organizaþii neguvernamentale;

d) sume provenite din sponsorizãri, donaþii ºi alte
liberalitãþi, potrivit legii;

e) sume provenite alte surse, constituite potrivit legii.

Pentru utilizarea unor expresii
corecte, din punctul de vedere al
legislaþiei financiar – economice.

5. Art. 4. Sumele prevãzute la lit. b) ºi c) ºi, dupã caz,
cele de la lit. d) vor fi repartizate pe unitãþile
administrativ – teritoriale prevãzute în anexele nr. 1
ºi 2, în funcþie de programul stabilit ºi vor fi
cuprinse în bugetele acestora, urmând a fi utilizate
numai pentru finanþarea lucrãrilor prevãzute în

Amendament propus de d-na deputat Ileana
Filipescu

Art. 4 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 4. Sumele prevãzute la art. 3 lit. b) ºi c) ºi, dupã
caz, cele de la lit. d) vor fi repartizate unitãþilor

Din motive de tehnicã legislativã ºi
pentru mai multã rigoare în
exprimare.
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program. administrativ – teritoriale prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2,

în funcþie de programul stabilit ºi vor fi cuprinse în
bugetele acestora, urmând a fi utilizate exclusiv pentru
finanþarea lucrãrilor prevãzute în program.

PREªEDINTE,                                                    SECRETAR,

                     Gabriel ÞEPELEA      Mãdãlin VOICU  

Experþi,    Cristina DAN Virgil ªtefan NIÞULESCU


