
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

A V I Z

asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.

129/1998 privind declararea ca zonã de interes naþional a unui ansamblu din

perimetrul central al municipiului Bucureºti, incluzând Noul Centru Civic ºi

Centrul Istoric ºi stabilirea condiþiilor de realizare a investiþiilor pentru

ansamblul urbanistic din aceastã zonã

˛n urma examinªrii proiectului de lege privind aprobarea Ordonanþei

Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zonª de interes naþional a unui

ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucure”ti, incluzând Noul Centru

Civic ”i Centrul Istoric ”i stabilirea condiþiilor de realizare a investiþiilor pentru

ansamblul urbanistic din aceastª zonª, în ”edinþele din 16 ”i 29 septembrie, 5 ”i 27

octombrie ”i 4 noiembrie 1998, propunem ca acesta sª fie supus spre dezbatere ”i

adoptare cu amendamentele formulate de Comisia pentru culturª, arte, mijloace de

informare în masª. Decizia a fost luatª cu unanimitatea voturilor celor prezenþi.

PRE ªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Puiu HA ªOTTI



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 Ordonanþei Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zonª de

interes naþional a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucure”ti, incluzând Noul Centru Civic ”i

Centrul Istoric ”i stabilirea condiþiilor de realizare a investiþiilor pentru ansamblul urbanistic din aceastª zonª

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Articol unic – Se aprobã Ordonanþa Guvernului
nr. 129 din 29 august 1998 privind declararea ca
zonã de interes naþional a unui ansamblu din
perimetrul central al municipiului Bucureºti,
incluzând Noul Centru Civic ºi Centrul Istoric ºi
stabilirea condiþiilor de realizare a investiþiilor
pentru ansamblul urbanistic din aceastã zonã.

Amendament propus de Comisie

Art. I. - Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 129 din 29
august 1998 privind declararea ca zonã de interes
naþional a unui ansamblu din perimetrul central al
municipiului Bucureºti, incluzând Noul Centru Civic ºi
Centrul Istoric ºi stabilirea condiþiilor de realizare a
investiþiilor pentru ansamblul urbanistic din aceastã zonã,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
328 din 29 august 1998, cu urmãtoarele modificãri:

Din motive de tehnicã
legislativã.

2. Art.2 - (1) Consiliul General al Municipiului
Bucureºti, în conformitate cu prevederile legale,
înfiinþeazã pentru management douã societãþi
comerciale pe acþiuni care au ca obiect principal
de activitate: operaþiuni imobiliare, proiectarea,
execuþia ºi valorificarea ansamblului prevãzut la
art. 1. Aceste societãþi comerciale pe acþiuni
sunt: Agenþia de Reabilitare Urbanã pentru
ansamblul urbanistic „Centrul Istoric“ ºi Agenþia
de Dezvoltare Urbanã pentru ansamblul
urbanistic Noul Centru Civic - „Bucureºti 2000“.

Amendament propus de Comisie

Art. 2 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 2. Consiliul General al Municipiului Bucureºti, în
conformitate cu prevederile legale, va înfiinþa pentru
management douã societãþi comerciale pe acþiuni, care au
ca obiect principal de activitate: operaþiuni imobiliare,
proiectarea, execuþia ºi valorificarea ansamblului
prevãzut la art. 1.

Denumirile societãþilor se
stabilesc prin acte normative
de nivel inferior
ordonanþelor.

Prevederea alin. (2)
contravine Legii nr. 31/1991.
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(2) Patrimoniul acestora se constituie în
conformitate cu statutul de organizare ºi
funcþionare a fiecãrei societãþi comerciale.

3. Art. 5 - Societãþile comerciale prevãzute la art. 2
finanþeazã activitãþile rezultate din prevederile
planurilor de dezvoltare urbanã avizate ºi
aprobate potrivit art. 3.

Amendament propus de Comisie

Art. 5 se eliminª.

Prevederea este contrarã
spiritului ºi scopului
ordonanþei, care urmãreºte, în
primul rând, atragerea unor
surse de finanþare privatã, ºi
nu finanþarea de la buget.

4. Art. 6 - Statul român, reprezentat prin Ministerul
Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului, în
baza unei hotãrâri a Guvernului, se poate
constitui în acþionar al societãþii comerciale
înfiinþate potrivit prezentei ordonanþe, în vederea
cofinanþãrii unor programe rezultate din
planurile de dezvoltare urbanã.

Amendament propus de Comisie

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

Art. 6 - În condiþiile legii, se poate aproba cofinanþarea,
de la bugetul de stat, a unor programe rezultate din
planurile de dezvoltare urbanã.

În conformitate cu scopurile
declarate ale ordonanþei.

5. Art. 7. - (1) Pentru urmãrirea îndeplinirii
lucrãrilor stabilite în conformitate cu planurile de
dezvoltare urbanã, se constituie Consiliul de
coordonare format din reprezentanþi, desemnaþi
de cãtre Ministerul Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului, Ministerul Finanþelor,
Ministerul Justiþiei, Ministerul Culturii,
Departamentul pentru Administraþie Publicã
Localã, ºi din specialiºti desemnaþi din aparatul
propriu al Consiliului General al  Muncipiului
Bucureºti.

   (2) În termen de 60 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanþe va fi aprobat prin
hotãrâre a Guvernului Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Consiliului de

Amendament propus de Comisie

Art. 7 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 7. - Pentru urmãrirea îndeplinirii lucrãrilor stabilite
în conformitate cu planurile de dezvoltare urbanã, se
constituie un Consiliu de  urmãrire ºi control a aplicãrii
strategiei de dezvoltare aprobate, format din
reprezentanþi desemnaþi de cãtre Ministerul Lucrãrilor
Publice ºi Amenajãrii Teritoriului ºi Ministerul Culturii,
precum ºi din specialiºti desemnaþi din aparatul propriu
al Consiliului General al  Muncipiului Bucureºti.

Nu este necesarã prezenþa în
Consiliu a reprezentanþilor
Ministerului Finanþelor
(deoarece sursele de finanþare
vor fi private), ai Ministerului
justiþiei (deoarece eventualele
conflicte se vor rezolva de
cãtre instanþe) ºi ai
Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã
(deoarece este o problemã
care priveºte doar consiliul
local al Municipiului
Bucureºti).

Nu este necesar ca
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coordonare, iniþiatã de Ministerul Lucrãrilor
Publice ºi Amenajãrii Teritoriului.

   (3) Secretariatul Consiliului de coordonare se
asigurã de Miniterul Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului.

prevederile alin. 2 ºi 3 sã mai
fie trecute în ordonanþã, ele
fiind, oricum, de competenþa
Guvernului.

6. Amendament propus de Comisie

Art. II. – Ordonanþa Guvernului nr. 129 din 29 august
1998 privind declararea ca zonã de interes naþional a unui
ansamblu din perimetrul central al municipiului
Bucureºti, incluzând Noul Centru Civic ºi Centrul Istoric
ºi stabilirea condiþiilor de realizare a investiþiilor pentru
ansamblul urbanistic din aceastã zonã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29
august 1998, cu modificãrile aduse prin prezenta lege, se
va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se
textelor o nouã numerotare.

Din motive de tehnicã
legislativã.

PRE“EDINTE, SECRETAR,

        Gabriel ÞEPELEA         Puiu HA“OTTI

Experþi parlamentari,

Cristina Anca DAN

Delia Ruxandra MUCICÃ

Virgil ª tefan NIÞULESCU


