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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 Ordonanþei Guvernului nr.

125/2000 privind declararea oraºului Sulina – judeþul Tulcea ºi a zonei

înconjurãtoare ca obiectiv de interes naþional

În urma examinãrii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei

Guvernului nr. 125/2000 privind declararea oraºului Sulina – judeþul Tulcea ºi a zonei

înconjurãtoare 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 acesta sã fie supus spre dezbatere cu amendamentele

anexate.

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

În redactarea raportului, Comisia a þinut cont de avizul emis de Consiliul

Legislativ.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 125/2000

privind declararea oraºului Sulina – judeþul Tulcea ºi a zonei înconjurãtoare ca

obiectiv de interes naþional face parte din categoria legilor ordinare.

PREªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Puiu HAªOTTI

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 proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 125/2000 privind declararea oraºului Sulina – judeþul Tulcea ºi a zonei

înconjurãtoare ca obiectiv de interes naþional

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.125/2000 privind declararea oraºului Sulina –
judeþul Tulcea ºi a zonei înconjurãtoare ca obiectiv
de interes naþional, adoptatã în temeiul art.  1 lit. H
din Legea nr.125/2000 privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 437 din 3 septembrie 2000.

Amendament propus de Comisie

Articolul unic se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

Art. I – Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr.125/2000
privind declararea oraºului Sulina, judeþul Tulcea , ºi a
zonei înconjurãtoare ca obiectiv de interes naþional ,
adoptatã în temeiul art.  1 lit. H din Legea nr.125/2000
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
437 din 3 septembrie 2000, cu urmãtoarele modificãri ºi
completãri:

Din motive de tehnicã legislativã.

2. Ordonanþa nr.125/2000 privind declararea oraºului
Sulina - judeþul Tulcea , ºi a zonei înconjurãtoare ca
obiectiv de interes naþional.

Amendament propus de Comisie

Titlul ordonanþei se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
Ordonanþa  de urgenþã nr.125/2000 privind declararea
oraºului Sulina, judeþul Tulcea , ºi a zonei înconjurãtoare
ca obiectiv de interes naþional.

Pentru o mai elegantã redactare a
titlului.

3. Art. 3 Pentru coordonarea lucrãrilor prevãzute la
art.1 ºi monitorizarea activitãþilor, în termen de 120
de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanþe, prin hotãrâre a Guvernului va fi
constituit  un comitet de coordonare alcãtuit din
reprezentanþi ai autoritãþilor publice centrale ºi
locale interesate.

Amendament propus de d-na deputat Ileana
Filipescu

Art. 3  se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

Art. 3  Pentru coordonarea lucrãrilor prevãzute la art.1 ºi
monitorizarea activitãþilor, în termen de 12o de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe, prin hotãrâre a
Guvernului va fi constituit  un comitet de coordonare

Pentru precizarea autoritãþilor care
vor contribui la iniþierea ºi
realizarea lucrãrilor prevãzute la
art. 1 din ordonanþã.



2
alcãtuit din reprezentanþi ai Ministerului Culturii,
Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii
Teritoriului, Ministerului Transporturilor, Ministerului
Funcþiei Publice, ai Agenþiei Naþionale pentru Turism,
ai Consiliului Judeþean Tulcea, ai celor patru consilii
locale interesate, precum ºi ai Rezervaþiei Biosferei
„Delta Dunãrii“.

4. Amendament propus de d-nul deputat Alexandru
Badea

Dupã art. 4 se introduce un articol nou, 41 care va
avea urmãtorul cuprins:

Art. 41. - Sumele prevãzute la art. 4 lit. b) ºi c) ºi dupã
caz, cele de la lit. d) vor fi repartizate unitãþilor
administrativ - teritoriale nominalizate în anexele 1 ºi 2,
în funcþie de programul stabilit, ºi vor fi cuprinse în
bugetele acestora, urmând a fi utilizate exclusiv pentru
finanþarea lucrãrilor înscrise în program.

Pentru stabilirea modului de
folosire a sumelor.

5. Amendament propus de Comisie

Dupã Art. I se introduce Art. II, care va avea
urmãtorul cuprins:

Art. II. - Ordonanþa Guvernului nr.125/2000 privind
declararea oraºului Sulina, judeþul Tulcea, ºi a zonei
înconjurãtoare ca obiectiv de interes naþional , cu
modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta lege, se
va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouã numerotare.

Din motive de tehnicã legislativã.
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