PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru administraţie
publică şi amenajarea teritoriului
Bucureşti, 29 septembrie 2014
Nr.4c-6/114

Comisia pentru cultură, arte şi
mijloace de informare în masă
Bucureşti, 29 septembrie 2014
Nr.4c-10/74

Către,

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă

legislative

înaintăm,

alăturat,

Raportul

comun

asupra

propunerii

privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor

Vârstnice, trimisă cu adresa nr. Pl .x. 152 din 31 martie 2014, înregistrată la
Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă cu nr.4c-10/74
din data de 1 aprilie 2014, şi, respectiv, la Comisia pentru administraţie
publică şi amenajarea teritoriului cu nr.4c-6/114 din data de 2 aprilie 2014.

PREŞEDINTE,
Marin ALMĂJANU

PREŞEDINTE,
Gigel – Sorinel ŞTIRBU
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RAPORT

Comisia pentru cultură, arte şi
mijloace de informare în masă
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COMUN

asupra propunerii legislative privind declararea zilei de 1 octombrie
Ziua Persoanelor Vârstnice
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia
pentru

cultură, arte, mijloace de informare în masă şi Comisia

administraţie

publică

şi

amenajarea

teritoriului

au

fost

pentru

sesizate

spre

dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu propunerea legislativă privind
declararea zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor Vârstnice, transmisă cu
adresa nr.Plx.152 din 31 martie 2014, şi înregistrată la Comisia pentru
cultură, arte şi mijloace de informare în masă cu nr.4c-10/74 din data de 1
aprilie 2014, şi, respectiv, la Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului cu nr.4c-6/114 din data de 2 aprilie 2014.
La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere:
-

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1476/16.12.2013);

-

avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c11/373 din 1 aprilie 2014);

-

avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/194
din 4 iunie 2014);

-

punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.66/17.01.2014).
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare declararea zilei
de 1 octombrie Ziua Persoanelor Vârstnice, sărbătoare a persoanelor
vârstnice,

prin

care

sunt

instituite

obligaţii

în

sarcina

autorităţilor

administraţiei publice centrale şi locale în vederea sprijinirii materiale şi
financiare a organizării de manifestări cultural-artistice.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea
legislativă în şedinţa din data de 25 martie 2014.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă
face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.76 alin.(2)
din Constituţia României, republicată.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au
dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate, în data de 12 mai 2014
de către Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi în
data 17 septembrie 2014 de către Comisia pentru administraţie publică şi
amenajarea teritoriului.
La dezbaterile din cadrul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă a participat, în calitate de invitat, în conformitate cu
prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, doamna Mihaela Grecu - director în
cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
La lucrări au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă 20 de deputaţi din totalul de 22 membri ai
comisiei şi din partea Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului 20 de deputaţi din totalul de 24 membri ai comisiei.
În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate de
membrii celor două comisii, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative
privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor Vârstnice întrucât
iniţiatorii nu au prevăzut mijloacele necesare pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare încălcând astfel prevederile art. 138 alin.(5) din
Constituţia României conform cărora „Nici o cheltuială bugetară nu poate fi
aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”.
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit

prevederilor

art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92
alin.(9)

pct.1

din

Regulamentul

Camerei

Deputaţilor,

republicat,

cu

modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
Marin ALMĂJANU

SECRETAR,
Constantin AVRAM

Consilier parlamentar,
Iulia Toader

PREŞEDINTE,
Gigel – Sorinel ŞTIRBU

SECRETAR,
Florin – Costin PÂSLARU

Consilieri parlamentari,
Cristina Dan
Dan Kalber
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