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BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege
privind aderarea României la acordul parţial extins privind itinerariile culturale,
instituit prin Rezoluţia CM/Res (2010) 53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la
data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi),
trimis cu adresa nr. P.L. x 37 din 20 martie 2012, înregistrată la nr.23/49 din 23 martie
2012, respectiv cu nr..30/ 239/ 21.03.2012.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria
legilor ordinare.

VICEPREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Alin Silviu Trăşculescu

Raluca TURCAN

0

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aderarea României la acordul parţial extins privind itinerariile culturale,
instituit prin Rezoluţia CM/Res (2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a
1101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi)

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PL-x 37
din 20 martie 2012, înregistrată la nr.23/49 din 23 martie 2012, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată cu
dezbaterea în fond, împreună cu Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, a proiectului de Lege
privind aderarea României la acordul parţial extins privind itinerariile culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res
(2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1101-a întâlnire a miniştrilor
adjuncţi).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare: promovarea identităţii şi cetăţeniei europene, dezvoltarea de
legături culturale şi a dialogului în Europa şi în afara ei, consolidarea potenţialului de itinerarii culturale, şi altele.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr.25/11.01.2012, cu observaţii şi propuneri
care nu au fost însuşite în totalitate de iniţiator.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr. PL-x
37/27.03.2012, cu observaţiile şi propunerile Consiliului Legislativ.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisiile au examinat iniţiativa
legislativă în şedinţă separată, astfel: Comisia pentru industrii şi servicii la lucrările din data de 3 aprilie 2012, şi respectiv
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă la lucrările în zilele de 3 şi 18 aprilie 2012.
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La lucrări au participat în calitate de invitaţi, la Comisia pentru industrie şi servicii reprezentanţi ai Ministerul
Culturii şi Patrimoniului Naţional, sub conducerea domnului secretar de stat Marius Iuraşcu şi respectiv, la şedinţa
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, domnul Eugen Cutean, secretar de stat din partea Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului
La şedinţa Comisiei pentru industrii şi servicii, din 3 aprilie 2012, au fost prezenţi 17 deputaţi, din numărul
total de 30 de membri ai comisiei.
În urma dezbaterii, membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege de Lege privind aderarea României la acordul parţial
extins privind itinerariile culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res (2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la
data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi), cu amendamentele admise trecute în
anexă.
Prin obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.

VICEPREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Alin Silviu TRĂŞCULESCU

Raluca TURCAN

Consilier parlamentar
Dr..Fiz. Maria Cristina Bălănescu

Şef birou
Cristina Dan
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Consilier parlamentar
Dan Kalber

Anexă
AMENDAMENTE ADMISE
asupra proiectului de Lege privind aderarea României la acordul parţial extins privind itinerariile culturale,
instituit prin Rezoluţia CM/Res (2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1101-a
întâlnire a miniştrilor adjuncţi)

Nr.
crt.

Text proiect de Lege privind aderarea României la acordul
parţial extins privind itinerariile culturale, instituit prin
Rezoluţia CM/Res (2010)53 (adoptată de Comitetul de
Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1101-a
întâlnire a miniştrilor adjuncţi)

0
1.

1

2.

Amendamente admise

2
Titlul legii va avea următorul cuprins:
Titlul legii
„Lege privind aderarea României la
Lege privind aderarea României la acordul parţial
Acordul parţial extins privind itinerariile
extins privind itinerariile culturale, instituit prin Rezoluţia
culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res
CM/Res (2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data (2010)53 (adoptată de Comitetul de
de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1101-a întâlnire a miniştrilor Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la
adjuncţi)
cea de-a 1101-a întâlnire a miniştrilor
adjuncţi)”
(Comisia pentru industrii şi servicii şi
Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă la recomandarea
Departamentului Legislativ – Direcţia
procedură
legislativă,
sinteze
şi
evaluări)
Alineatul (1) al articolului 1 va avea
următorul cuprins:
Art.1. – (1) Se aprobă aderarea României la acordul parţial „Art.1. – (1) Se aprobă aderarea României
extins privind itinerariile culturale, instituit prin Rezoluţia la Acordul parţial extins privind
CM/Res (2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data itinerariile
culturale,
instituit
prin
3

Motivaţie

3
Acordul se scrie cu majusculă
când este redată denumirea
acestuia.

Acordul se scrie cu majusculă
când este redată denumirea
acestuia.

de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1101-a întâlnire a miniştrilor
adjuncţi).
(2) Pentru coordonarea acţiunii instituţiilor implicate în
implementarea acordului prevăzut la alin.(1), se desemnează ca
autorităţi competente: Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

0
3.

1
Art.2. – (1) Contribuţia României la bugetul destinat
implementării acordului prevăzut la art.1 este cea
comunicată anual de Secretariatul General al
Consiliului Europei, iar obligaţia plăţii acesteia decurge
de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Echivalentul în lei a contribuţiei datorate de
România se suportă de la bugetul de stat, în mod egal
prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional, care vor asigura plata contribuţiei, potrivit
legii.
(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional vor fi
reprezentate în mod egal în consiliul director al
Institutului European pentru Itinerarii Culturale şi vor
stabili împreună mandatul unic al României în cadrul
Consiliului director.

Rezoluţia CM/Res (2010)53 (adoptată de
Comitetul de Miniştri la data de 8
decembrie 2010 la cea de-a 1101-a
întâlnire a miniştrilor adjuncţi).”
(Comisia pentru industrii şi servicii şi
Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă la recomandarea
Departamentului Legislativ – Direcţia
procedură
legislativă,
sinteze
şi
evaluări)

2
Alineatele (1) şi (3) ale articolului 2 vor
avea următorul cuprins:
Art.2. – (1) Contribuţia României la bugetul
destinat implementării acordului prevăzut la
art.1 este cea comunicată anual de
Secretariatul General al Consiliului Europei,
iar obligaţia plăţii acesteia decurge de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului şi Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional vor fi reprezentate în
mod egal în Consiliul de conducere al
Institutului European pentru Itinerarii
Culturale şi vor stabili împreună mandatul
unic al României în cadrul Consiliului de
conducere.
(Comisia pentru industrii şi servicii şi
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă la recomandarea
Departamentului Legislativ – Direcţia
procedură legislativă, sinteze şi evaluări)
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3
Statutul APE stabileşte un
Consiliu de conducere. De
asemenea
fiecare
membru
desemnează
un
singur
reprezentant, şi ca atare nu pot fi
reprezentate ambele ministere în
acelaşi timp (art.3.1).

4.
Art.3. – (1) Cheltuielile de participare la reuniunile
grupului de cooperare în materie se suportă de la
bugetul de stat prin bugetele Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului şi Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional.

Articolul 3 va avea următorul cuprins:
Art.3. – (1) Cheltuielile legate de
participarea la întâlnirile Consiliului de
conducere se suportă de la bugetul de stat
prin bugetele Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului şi ale Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional.
(Comisia pentru industrii şi servicii şi
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă la recomandarea
Departamentului Legislativ – Direcţia
procedură legislativă, sinteze şi evaluări)

VICEPREŞEDINTE,
Alin Silviu Trăşculescu

Statutul prevede numai pentru
membrii Consiliului de conducere
suportarea cheltuielilor de către
stat (art.5.6), iar pentru operatori
de itinerarii şi alţii, care participă
la Forumul consultativ privind
itinerariile culturale, cheltuielile
ocazionate se suportă de către
participanţi. (art.5.7)

PREŞEDINTE,
Raluca Turcan

Consilier parlamentar,
Dr.Fiz. Maria Cristina Bălănescu

Şef birou,
Cristina Dan
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Consilier parlamentar
Dan Kalber

