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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

R A P O R T

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþ ei de urgenþ ã a

Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative

150 de ani de la na”terea lui Mihai Eminescu

˛n urma examinªrii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de

urgenþª a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative 150 de

ani de la naºterea lui Mihai Eminescu, în ”edinþele din 26 ”i 27 aprilie 2000, Comisia

pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª propune, cu unanimitatea voturilor

celor prezenþi, ca acesta sª fie supus spre dezbatere cu amendamentele anexate.

Cu acest proiect de Lege, Comisia a fost sesizatª în fond.

˛n redactarea raportului, Comisia a þinut cont de avizul transmis de Comisia

juridicª, de disciplinª ”i imunitªþi.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr.

194/1999 privind instituirea medaliei comemorative 150 de ani de la naºterea lui

Mihai Eminescu face parte din categoria legilor ordinare.

PRE ªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Mãdãlin VOICU

Experþ i,

Cristina DAN Virgil “tefan NIÞULESCU



Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª

A M E N D A M E N T E

la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea

medaliei comemorative 150 de ani de la na”terea lui Mihai Eminescu

Nr.

crt.

Articolul

(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)

Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Articol unic. – Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 194 din 9 decembrie1999, privind
instituirea medaliei comemorative 150 de ani de la
naºterea lui Mihai Eminescu , publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din
15 decembrie 1999.

Amendament propus de Comisie:

Articolul unic se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

Art. I. - Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 194 din 9 decembrie1999, privind instituirea
medaliei comemorative 150 de ani de la naºterea lui
Mihai Eminescu, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 612 din 15 decembrie 1999, cu
urmãtoarele modificãri ºi completãri:

Din motive de tehnicã legislativã.

2. Art. 3. - (3) Pe revers se aflã legenda: „150 DE ANI
/ DE LA NA ªTEREA / LUCEAFÃRULUI /
POEZIEI ROMÂNE ªTI“. În partea inferioarã se
aflã o ramurã de laur ºi un toc din panã de gâscã,
încruciºate.

Amendament propus de d-na deputat Ileana
Filipescu:

1. Articolul 3 se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

„Art. 3. - (3) Pe revers se aflã legenda: „150 DE ANI /
DE LA NAªTEREA / LUCEAFÃRULUI / POEZIEI
ROMÂNE ªTI“. În partea inferioarã se aflã încruciºate,
o ramurã de laur ºi un toc din panã de gâscã.“

Pentru o exprimare mai clarã.

3. Art. 4. - Precizarea detaliatã a formei, a materialului
din care se confecþioneazã medalia, a categoriilor de
cetãþeni care vor primi distincþia, modul în care
aceasta se va purta, precum ºi alte date sunt

Amendament propus de d-nul deputat Alexandru
Ioan Badea:

2. Articolul 4 se modificª ”i va avea urmªtorul

Din motive de tehnicã legislativã.
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prevãzute în regulamentul, Anexa, care face parte
integrantã din prezenta ordonanþã de urgenþã.

cuprins:

„Art. 4. Precizarea detaliatã a formei, a materialului din
care se confecþioneazã medalia, a categoriilor de
cetãþeni care vor primi distincþia, modul în care aceasta
se va purta, precum ºi alte date sunt prevãzute în
regulamentul care face parte integrantã din prezenta
ordonanþã de urgenþã.“

4. REGULAMENT

Pentru aplicarea Ordonanþei de urgenþã privind
instituirea medaliei comemorative „150 DE ANI
DE LA NAªTEREA LUI MIHAI EMINESCU“

…

Art. 2 – (1) Medalia comemorativã „150 DE ANI
DE LA NAªTEREA LUI MIHAI EMINESCU“ se
conferã atât cetãþenilor români cât ºi celor strãini,
care au dovedit merite deosebite în studierea,
editarea, promovarea sau interpretarea operei
eminesciene prin:

- exegezã ºi criticã literarã asupra operei lui
Mihai Eminescu;

- editarea în þarã sau peste hotare a operei
eminesciene;

- traduceri din opera lui Mihai Eminescu;

- interpretãri remarcabile ale poeziilor
eminesciene;

- colecþionarea, conservarea ºi restaurarea
materialelor documentare legate de Mihai
Eminescu;

- sprijinirea politicã, economicã, sau culturalã a
promovãrii în România ºi peste hotare a operei
eminesciene.

Amendament propus de d-nul deputat Adrian
Iorgulescu:

3. Articolul 2 din Regulament se modificª ”i va avea
urmªtorul cuprins:

„Art. 2. – (1) Medalia comemorativã „150 DE ANI DE
LA NAªTEREA LUI MIHAI EMINESCU“ se conferã
atât cetãþenilor români cât ºi celor strãini, care au
dovedit merite deosebite în studierea, editarea,
promovarea sau interpretarea operei eminesciene prin:

a)  exegezã ºi criticã literarã asupra operei lui Mihai
Eminescu;

b)  editarea în þarã sau peste hotare a operei
eminesciene;

c)  traduceri din opera lui Mihai Eminescu;

d)  interpretãri remarcabile ale poeziilor eminesciene;

e) colecþionarea, conservarea ºi restaurarea materialelor
documentare legate de Mihai Eminescu;

f) alte forme de valorificare artisticã a creaþiei
eminesciene;

g) sprijinirea promovãrii în România ºi peste hotare a
operei eminesciene.“

Din motive de tehnicã legislativã ºi
pentru a se permite recompensarea
oricãrei forme de exprimare
artisticã.
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5. Art. 3. – Conferirea medaliei comemorative „150

DE ANI DE LA NA ªTEREA LUI MIHAI
EMINESCU“, se face numai în perioada menþionatã
la art. 4.

Art. 4 - Numãrul medaliilor conferite este egal cu
numãrul persoanelor decorate, pe baza propunerilor
primite ºi însuºite de Ministerul Culturii în perioada
15.01.2000 – 15.01.2001.

Amendament propus de d-nul deputat MÆ rton
` rpÆ d Francisc:

4. Articolul 3 din Regulament se modificª ”i va avea
urmªtorul cuprins:

„Art. 3. - Conferirea medaliei comemorative „150 DE
ANI DE LA NA ªTEREA LUI MIHAI EMINESCU“, se
face pe baza propunerilor primite ºi însuºite de
Ministerul Culturii în perioada 15 ianuarie 2000 – 15
ianuarie 2001.“

Pentru o exprimare mai clarã ºi mai
elegantã.

6. Amendament propus de d-nul deputat MÆ rton
` rpÆ d Francisc:

5. Articolul 4 din Regulament se abrogª.

Din motive de tehnicã legislativã

7. Art. 5. – (1) Medalia comemorativã „150 DE ANI
DE LA NAªTEREA LUI MIHAI EMINESCU“
este o piesã circularã cu diametrul de 35 mm, cu
bordura uºor înãlþatã, surmontatã de un inel circular
cu diametrul de 20 mm, prin care se trece panglica;
pe inel sunt ºtanþate, începând cu cifra 1, numerele
de ordine ale pieselor.

Amendament propus de d-nul deputat Alexandru
Ioan Badea:

6. Articolul 5 din Regulament se renumeroteazª,
devine art. 4, se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

„Art. 4. – (1) Medalia comemorativã „150 DE ANI DE
LA NAªTEREA LUI MIHAI EMINESCU“ este o piesã
circularã cu diametrul de 35 mm, cu bordura uºor
înãlþatã, surmontatã de un inel circular cu diametrul de
20 mm, prin care se trece panglica; pe inel este ºtanþat,
începând cu cifra 1, numerãrul de ordine al medaliei.“

Pentru înlãturarea unei posibile
confuzii.

8. Amendament propus de Comisie:

7. Articolele 6 ”i, respectiv, 7 din Regulament se
renumeroteazª ”i devin articolele 5 ”i, respectiv, 6.

Din motive de tehnicã legislativã.

9. Art. 8 – (1) Propunerile pentru acordarea medaliilor
pot fi fãcute ºi înaintate Ministerului Culturii de
cãtre Ministerul Afacerilor Externe, prefecturi,
Academia Românã, uniunile de creatori, edituri sau
persoane fizice.

Amendament propus de Comisie:

8. Alineatul (1) din articolul 8 din Regulament
modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

„Art. 7 – (1) Propunerile pentru acordarea medaliilor pot
fi fãcute ºi înaintate Ministerului Culturii de cãtre

Pentru a permite ºi altor
prestigioase instituþii sã facã
propuneri.
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Academia Românã, Ministerul Afacerilor Externe,
Ministerul Educaþiei Naþionale, Ministerul Culturii,
uniunile de creatori, edituri, organizaþii
neguvernamentale cu profil cultural - ºtiinþific sau
persoane fizice.“

10. Amendament propus de Comisie:

9. Articolul 9 din Regulament se renumeroteazª ”i
devine articolul 8.

Din motive de tehnicã legislativã.

11. Art. 10. – (1) Nu pot fi decorate persoanele care au
fost judecate ºi condamnate definitiv în procese
penale, la pedepse privative de libertate.

(2) Condamnarea prin hotãrâre judecãtoreascã
rãmasã definitivã, la pedepse privative de libertate a
titularilor medaliei duce la retragerea acesteia.

(3) Retragerea se face de cãtre Preºedintele
României, prin decret, la propunerea Cancelariei
Ordinelor sau, dupã caz, a Ministerului Culturii.

(4) Persoanele cãrora li s-a retras medalia sunt
obligate sã restituie brevetul ºi medalia.

Amendament propus de Comisie:

10. Articolul 10 din Regulament se renumeroteazª,
devine articolul 9, se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

„Art. 9 – (1) Nu pot fi decorate persoanele care au fost
judecate ºi condamnate definitiv în procese penale, la
pedepse privative de libertate, altele decât cele politice.

(2) Condamnarea prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã
definitivã, la pedepse privative de libertate a titularilor
medaliei duce la retragerea acesteia.

(3) Retragerea se face, la propunerea Cancelariei
Ordinelor sau, dupã caz, a Ministerului Culturii, prin
decret semnat de cãtre Preºedintele României.

(4) Persoanele cãrora li s-a retras medalia sunt obligate
sã o restituie, împreunã cu brevetul.“

Pentru o exprimare mai clarã.

12. Amendament propus de Comisie:

11. Articolul 11 din Regulament se renumeroteazª ”i
devine articolul 10.

Din motive de tehnicã legislativã.

13. Amendament propus de Comisie:

Se introduce art. II, care va avea urmªtorul cuprins:

Art. II. - Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 194 din
9 decembrie 1999, privind instituirea medaliei

Din motive de tehnicã legislativã.
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comemorative 150 de ani de la naºterea lui Mihai
Eminescu, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin
prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouã
numerotare.

PRE“EDINTE                                                    SECRETAR,

         Gabriel ÞEPELEA                                                            Mªdªlin VOICU

Experþi,    Cristina DAN Virgil ªtefan NIÞULESCU


