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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, trimis Comisiei noastre pentru dezbatere şi 
avizare în fond, cu adresa nr.396 din 3 decembrie 1998. 
   Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 19 noiembrie 1998.   
  La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere şi avizele primite de la: 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.396 din 09.12.1998; 
- Consiliul Legislativ cu nr.649 din 08.09.1997. 

  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
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Comisia pentru administraţie publică,             
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Nr. 793 /XVIII/6                                                

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional 

– Secţiunea a III-a – zone protejate. 
 

  In urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –Secţiunea a III- a - zone protejate, 
care prin obiectul şi conţinutul său se încadrează în categoria legilor organice, în şedinţele din 27, 28 aprilie şi 2 iunie 1999, comisia a hotărât ca proiectul 
de lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, cu următoarul amendament: 
 

Nr. 
Crt 

Articolul 
(textul iniţial ) 

Amendamentul propus 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1 2 3 
1.   Art.11.-  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se 

abrogă dispoziţiile referitoare la avizarea lucrărilor în zonele de 
protecţie a monumentelor, prevăzute la art. 6 lit.a) din Ordonanţa 
Guvernului nr.27/1992 privind unele măsuri pentru protecţia 
patrimoniului cultural naţional, publicată în Monitorul Ofocial al 
României Partea I, nr.215 din 28 august 1992, cu  modificările 
ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.  

 Comisia propune reformularea art.11 după cum urmează: 
 Art.11.-  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi 
dispoziţiile referitoare la avizarea lucrărilor în zonele de protecţie 
a monumentelor, prevăzute la art. 6 lit.a) din Ordonanţa Guvernului 
nr.27/1992 privind unele măsuri pentru protecţia patrimoniului 
cultural naţional, publicată în Monitorul Ofocial al României Partea 
I, nr.215 din 28 august 1992, cu  modificările uterioare, nu se mai 
aplică în cazul valorilor de patrimoniu cultural naţional 
prevăzute în Anexa nr. III la prezenta lege.  

 Potrivit regulilor de tehnică 
legislativă, în aceast caz  nu se aplică 
instituţia abrogării, ci a exceptării de 
la aplicare a unui text din cuprinsul 
articolului 6 din Ordonanţa 
Guvernului nr.27 din 1992. 
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