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R A P O R T   C O M U N  

asupra propunerii legislative privind amplasarea unor monumente ale  
Poetului Naţional MIHAI EMINESCU 

 

 1. Cu adresa nr. Pl-X 104 din 27 februarie 2006, Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă, au fost sesiszate în fond, cu propunerea legislativă privind amplasarea 

unor monumente ale Poetului Naţional MIHAI EMINESCU. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere: 

- Punctul de vedere al Guvernului nr. 24831 din 13.10.2005, Guvernul ne susţinând 

adoptarea propunerii legislative; 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 883 din 13.07.2005; 

- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr. 31/183 din 

15.03.2006. 

Propunerea legislativă a fost dezbătută, în procedură obişnuită, în şedinţele din 21 şi 22 

martie a.c., de către Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic, iar Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a dezbătut 

propunerea legislativă în şedinţele din 4 şi 12 aprilie a.c. 

Prin această iniţiativă legislativă se propune ca, în perioada 2006 – 2009, Guvernul să 

asigure amplasarea unor monumente ale poetului Mihai Eminescu în municipii şi oraşe, în 

vederea sărbătoririi a 160 de ani de la naşterea poetului naţional, care va avea loc în anul 2010. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propun plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea propunerii legislative, ţinând cont de respectarea dispoziţiilor legale 

în materie şi pentru a evita transferul unor acţiuni pentru care nu s-au prevăzut sursele 

financiare corespunzătoare, către autorităţile administraţiei publice locale. Este de menţionat 

că, iniţiatorii nu precizează concret, sursele de finanţatre a cheltuielilor pe care aplicarea legii 
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le-ar presupune, această condiţie fiind impusă de dispoziţiile art. 138 alin. (5) din Constituţia 

României, republicată şi ale art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice. 

De asemenea, este de menţionat că, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, conform cărora administraţia publică în unităţile administrativ-

teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiului autonomiei locale, nu fiind 

posibilă adoptarea unei legi speciale privind realizarea unor investiţii de natura celor la care 

fac referire iniţiatorii, întrucât consiliile locale au iniţiativă şi hotărăsc, în condiţiile legii, în 

toate problemele de interes local. 

2. Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

3. La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic au fost prezenţi un număr de 27 de deputaţi, din totalul de 28 de membri, iar 

la lucrările Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost prezenţi un 

număr de 20 de deputaţi, din totalul de 21 de membri.  

În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la 

lucrările Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au participat: dl. secretar 

de stat Ioan Onisei, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor şi dl. senator Gheorghe Funar, 

din partea de iniţiatorilor. 

Raportul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a fost adoptat cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 8 abţineri. Membrii Comisiei 

pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, au hotărât respingerea propunerii 

legislative, în urma votului: 2 voturi pentru, 11 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

4. Propunerea legislativă a fost respinsă de către Senat în şedinţa din 20 februarie 2006. 

5. Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a art. 92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, propunerea legislativă este de competenţa decizională a Camerei 

Deputaţilor. 

Comisiile au propus respingerea propunerii legislative. 
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