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 Proiectul de lege pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul 

sistemului naţional de decoraţii a fost transmis Comisiei cu adresa nr. Pl.-X  322 din 2 mai 

2007. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a  fost sesizată în fond cu 

acest proiect de lege, spre avizare fiind transmis Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională, Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au avizat favorabil proiectul de lege 

iar Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a hotărât avizarea negativă. 

Comisia a ţinut cont de avizul favorabil nr. 1726 din 18.12.2006 emis de Consiliul Legislativ 

precum şi de Punctul de vedere al Guvernului nr. 92/11.01.2007, care nu susţine adoptarea 

acestei iniţiative legislative. 

Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată, proiectul de lege  

face parte din categoria legilor ordinare.  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 26 aprilie 2007, în calitate de 

primă Cameră sesizată. 

Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată şi art. 92 

alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera deputaţilor este  

Cameră decizională.  

Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţele Comisiei din zilele de 22 şi 29 mai, 

respectiv 4 iunie 2007.  
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În conformitate cu prevederile art. 54  şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, la dezbateri au participat: domnul Demeter Andras, director general în Ministerul 

Culturii şi Cultelor, iar din partea grupului de iniţiatori, domnul deputat Cosmin Gabriel 

Popp. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi abrogarea unor 

norme din Regulamentele privind descrierea şi acordarea unor ordine şi medalii, anexe la 

unele acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii, în sensul eliminării, în 

principal, a modelelor „cu Fundă (papion) pentru doamne” şi uniformizării unor însemne. 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 19 membri ai 

Comisiei. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în 

momentul votării. 

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

propune adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea anexelor la unele acte normative 

din domeniul sistemului naţional de decoraţii, în forma prezentată.    
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