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Alăturat, vă transmitem raportul suplimentar al Comisiei pentru cultură, arte,

mijloace de informare în masă la propunerea legislativă privind declararea zonei de

amplasare a mănăstirilor din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional, trimisă,

iniţial, cu adresa nr. 511/13 martie 2000 şi trimisă, apoi, pentru reexaminare.

       PREŞEDINTE,

                      Mihai Adrian MĂLAIMARE



Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă

A M E N D A M E N T E

la propunerea legislativă privind declararea zonei de amplasare a mănăstirilor din Nordul Moldovei ca obiectiv de interes naţional
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1.  Art. 1. Se declară ca obiectiv de interes naţional
zona de amplasare a mănăstirilor din Nordul
Moldovei, potrivit anexei 1, pentru lucrările de
restaurare, consolidare, conservare şi punere în
valoare a monumentelor istorice, precum şi pentru
lucrările publice de reabilitare a construcţiilor,
echipamentelor şi infrastructurii.

 Amendament propus de Comisie
 Articolul se modifică şi va avea următorul cuprins:
 Art. 1. - Se declară ca obiectiv de interes naţional zona
de amplasare a monumentelor istorice din Nordul
Moldovei, potrivit anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pentru
lucrările de restaurare, consolidare, conservare şi punere
în valoare a acestora, precum şi pentru lucrările publice
de reabilitare a construcţiilor, echipamentelor şi a
infrastructurii.

 Pentru o exprimare mai
cuprinzătoare, ţinând cont de faptul
că se urmăreşte includerea pe lista
localităţilor care vor face obiectul
acestei legi şi a acelora pe teritoriul
cărora se află, nu doar mănăstiri, ci
şi alte monumente istorice.

2.  Art. 2. (1) Se constituie Comitetul �Bucovina�
format din reprezentanţii Ministerului Culturii,
Ministerului Transporturilor, Ministerului
Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului,
Autorităţii Naţionale pentru Turism,
Departamentului pentru Administraţie Publică
Locală, Consiliului judeţean Suceava şi ai
consiliilor locale interesate.

 Amendament propus de d-nul deputat Ioan Onisei
 Alin. (1) din art. 2  se modifică şi va avea următorul
cuprins:
 Art. 2. - (1) Se constituie Comitetul Nordul Moldovei,
format din reprezentanţii Ministerului Culturii şi
Cultelor, Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Turismului,
Ministerului Administraţiei Publice,  Consiliului
Judeţean Suceava, Consiliului Judeţean Botoşani,
Consiliului Judeţean Neamţ, Consiliului Judeţean Iaşi, şi
ai consiliilor locale ale localităţilor prevăzute în anexe.

 Pentru precizarea autorităţilor care
vor contribui la iniţierea şi
realizarea lucrărilor prevăzute la
art. 1 din propunerea legislativă şi
extinderea zonei, având în vedere o
sumă de monumente istorice
importante existente în celelalte trei
judeţe.
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3.  (2) Comitetul Bucovina are rolul de a coordona

acţiunile întreprinse de autorităţile pe care le
reprezintă pentru realizarea lucrărilor prevăzute la
art. 1 şi de a propune Guvernului măsuri prin care
să fie aplicată strategia de dezvoltare a zonei.

 Amendament propus de d-nul deputat Ioan Onisei
 Alin. (2)  din art. 2 se modifică şi va avea următorul
cuprins
 (2) Comitetul Nordul Moldovei are rolul de a coordona
acţiunile întreprinse de autorităţile pe care le reprezintă
pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art. 1 şi de a
propune Guvernului măsuri prin care să fie aplicată
strategia de dezvoltare a zonei.   

 Pentru unificarea exprimării, ţinând
cont de amendamentele propuse
anterior.

1.  Alin (3) din art. 2 se modifică şi va avea
următorul cuprins
 (3) Comitetul Bucovina  va propune pentru unităţile
administrativ teritoriale prevăzute în anexele 1 şi 2
măsurile  necesare îndeplinirii obiectivelor pe
termen scurt şi va elabora strategia de realizare a
lucrărilor pe termen lung, le va supune aprobării
autorităţilor administraţiei publice competente
potrivit legii şi va urmări realizarea coordonată a
acestora avându-se în vedere cu precădere:

 a) reabilitarea construcţiilor, echipamentelor şi
infrastructurii, precum:

  dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Salcea,
modernizarea şoselei E 85, rectificarea  şi
modernizarea căilor de rulare  a  căilor ferate,
construirea unor şosele de centură pentru
municipiile Suceava, Rădăuţi, asfaltarea căilor de
acces în zonele turistice, dezvoltarea reţelelor de
apă,canal, gaze, curent electric, telefonie în întreaga
zonă, realizarea unor sisteme de colectare a apelor
care să protejeze monumentele istorice, asfaltarea şi
modernizarea străzilor din interiorul localităţilor
zonei şi a întregii infrastructuri.

 b).............................................................................

 Amendament propus de d-nul deputat Ioan Onisei
 Alin (3) din art. 2 se modifică şi va avea următorul
cuprins
 (3) Comitetul Nordul Moldovei va propune pentru
unităţile administrativ � teritoriale prevăzute în anexele
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8, măsurile  necesare îndeplinirii
obiectivelor pe termen scurt şi va elabora strategia de
realizare a lucrărilor pe termen lung, le va supune
aprobării autorităţilor administraţiei publice competente
potrivit legii şi va urmări realizarea coordonată a
acestora, avându-se în vedere, cu precădere:

a) reabilitarea construcţiilor, echipamentelor şi
infrastructurii, precum:

dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Salcea din
judeţul Suceava şi a Aeroportului din judeţul Iaşi,
modernizarea drumurilor naţionale şi judeţene cuprinse
în zonele stabilite de anexele 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 şi 8
rectificarea  şi modernizarea căilor de rulare  a  căilor
ferate, construirea unor şosele de centură pentru
municipiile Suceava, Rădăuţi, Botoşani, Iaşi, Roman,
Piatra Neamţ, asfaltarea căilor de acces în zonele
turistice, dezvoltarea reţelelor de apă,canal, gaze, curent
electric, telefonie în întreaga zonă, realizarea unor
sisteme de colectare a apelor care să protejeze
monumentele istorice, asfaltarea şi modernizarea

 Pentru extinderea zonei în care vor
avea loc lucrările enumerate la
art.1. Comisia consideră că, atât din
punct de vedere cultural, cât şi al
potenţialului de dezvoltare în
Regiunea de nord � est a României,
extinderea zonei pentru care
urmează a se executa lucrările
enumerate la art. 1 se impune cu
necesitate.
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 c) restaurarea şi introducerea în circuitul turistic a
clădirilor monument istoric;

străzilor din interiorul localităţilor  zonei şi a întregii
infrastructuri.

 b).......................................................

 c) restaurarea şi introducerea monumentelor istorice în
circuitul turistic;

5.   Amendament propus de Comisie
 După alin. (3) din art. 2  se introduce un alineat nou,
care va avea următorul cuprins:
 (4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, va fi aprobat, prin hotărâre a Guvernului,
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului
Nordul Moldovei, iniţiată de Ministerul Culturii şi
Cultelor şi Ministerul Administraţiei Publice.

 Pentru a permite o funcţionare
coerentă a Comitetului, în temeiul
unor prevederi care nu îşi găsesc
locul într-o reglementare la nivel de
lege.

6.  Art. 3. Pentru finanţarea lucrărilor prevăzute la art.
1 se vor utiliza:

 a) sume alocate cu această destinaţie de la bugetul
de stat, de la bugetul judeţean sau de la bugetele
locale interesate;

 b) sume alocate din Fondul Naţional de Dezvoltare
Regională, Fondul Special pentru Promovarea şi
Dezvoltarea Turismului, precum şi din alte fonduri
constituite potrivit legii;

 c) sume alocate de organisme internaţionale,
precum şi de organizaţii neguvernamentale;

 d) sponsorizări, donaţii şi alte liberalităţi, potrivit
legii;

 e) alte surse, potrivit legii.

 Amendament propus de Comisie
 Art. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 Art. 3. � Pentru finanţarea lucrărilor prevăzute la art. 1
se vor utiliza:

 a) sume alocate cu această destinaţie de la bugetul de
stat şi de la bugetele judeţene, municipale, orăşeneşti
sau comunale, după caz;

 b) sume alocate din Fondul Naţionale de Dezvoltare
Regională, Fondul Special pentru Promovarea şi
Dezvoltarea Turismului, precum şi din alte fonduri
constituite potrivit legii;

 c) sume alocate de organisme internaţionale, precum şi
de organizaţii neguvernamentale;

 d) sume provenite din sponsorizări, donaţii şi alte
liberalităţi, potrivit legii;

 e) sume provenite  din alte surse, constituite potrivit

 Pentru utilizarea unor expresii
corecte, din punctul de vedere al
legislaţiei financiar � economice.
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legii.

7. Art. 4. Sumele prevăzute la lit. b) şi c) şi, după caz,
cele de la lit. d) vor fi repartizate pe unităţile
administrativ � teritoriale prevăzute în anexele nr. 1
şi 2, în funcţie de programul stabilit şi vor fi
cuprinse în bugetele acestora, urmând a fi utilizate
numai pentru finanţarea lucrărilor prevăzute în
program.

Amendament propus de Comisie
Art. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 4. � Sumele prevăzute la art. 3 lit. b) şi c) şi, după
caz, cele de la lit. d) vor fi repartizate unităţilor
administrativ � teritoriale prevăzute în anexele nr. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 şi 8, în funcţie de programul stabilit şi vor fi
cuprinse în bugetele acestora, urmând a fi utilizate
exclusiv pentru finanţarea lucrărilor prevăzute în
program.

Din motive de tehnică legislativă şi
pentru mai multă rigoare în
exprimare.

8. Art. 5 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din
prezenta lege.

Amendament propus de Comisie
Art. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 5. � Anexele nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 fac parte
integrantă din prezenta lege.

Pentru introducerea anexelor
explicative în corpul legii, potrivit
modificărilor propuse la articolele
anterioare.

         PREŞEDINTE,                                            SECRETAR,

                     Mihai Adrian MĂLAIMARE Ileana STANA IONESCU  

    Consilier,     Expert,

     Virgil Ştefan NIŢULESCU Cristina DAN


