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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

A V I Z

asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 401/2003 pentru

modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea

executării lucrărilor de construcţii

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 401/2003 pentru

modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor

de construcţii (P.L.X-186) a fost trimisă Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de

informare în masă cu adresa nr. P.L.X-186/05.04.2004, Comisia pentru cultură, arte,

mijloace de informare în masă fiind sesizată pentru aviz. Cu această Propunere

legislativă a fost sesizată în fond Comisia pentru administraţie publică, amenajarea

teritoriului şi echilibru ecologic. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit

prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţie. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 29 martie 2004.

Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din 6 aprilie 2004. 

În redactarea avizului, Comisia a ţinut cont de avizul Consiliului Legislativ şi

de Punctul de vedere al Guvernului.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 de membri

ai Comisiei. La dezbaterea propunerii au fost invitaţi, în conformitate cu prevederile

art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, d-nul Ioan Opriş, secretar de stat,

şi, respectiv, d-nul Mircea Angelescu, director în Ministerul Culturii şi Cultelor.

Reprezentanţii Ministerului Culturii şi Cultelor şi-au manifestat sprijinul cu privire la

avizul votat de Comisie.
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Avizul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în

momentul votului (9 voturi pentru şi 2 abţineri).

Propunerea legislativă, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţie şi art. 86

din Regulamentul Camerei Deputaţilor este de competenţa decizională a Camerei

Deputaţilor.

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în

masă propune respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.

401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea

executării lucrărilor de construcţii.

Respingerea este motivată de faptul că, prin modificarea art. 4 alin. (1) lit. a)

din Legea nr. 50/1991, cu modificările ulterioare, s-ar pune în pericol integritatea

monumentelor istorice, având în vedere faptul că, în majoritatea covârşitoare a

cazurilor, primăriile nu dispun de avizul specializat al unui arhitect, expert în

domeniul protejării monumentelor istorice. Pe de altă parte, Guvernul are în lucru, în

momentul de faţă, un proiect de lege care urmăreşte modificarea Legii nr. 422/2001,

în sensul unei mai bune repartizări a sarcinilor de expertizare pentru lucrările

efectuate la monumentele istorice. Totodată, Comisia a constatat unele neclarităţi în

formularea textului Propunerii legislative, care ar putea da naştere la confuzii în

aplicarea prevederilor acesteia.    

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Mihai Adrian MĂLAIMARE  MÁRTON Árpád Francisc

    Consilier,     Expert,

    Virgil Ştefan NIŢULESCU            Cristina DAN


	A V I Z

