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RAPORT
suplimentar
asupra Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Limbii Române
Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Limbii Române a fost
transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu
adresa nr. PL-x 771 din 19 decembrie 2011 şi a fost înregistrat la Comisie
cu nr. 30/490/20.12.2011.
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost
sesizată pentru dezbatere în fond cu acest proiect de lege, în procedură
obişnuită, spre avizare fiind transmis Comisiei pentru politică externă,
Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care au avizat favorabil
proiectul de lege. În redactarea raportului Comisia a ţinut cont de avizul
favorabil nr. 1059/10.10.2011 emis de Consiliul Legislativ, precum şi de
Punctul de vedere al Guvernului, emis cu adresa nr. 2368/23.10.2011,
care susţine adoptarea acestei iniţiative legislative sub rezerva însuşirii
observaţiilor şi propunerilor de la pct.II.
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 6
decembrie 2011, în calitate de primă Cameră sesizată.
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Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din ziua de 14
februarie 2012.
În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, au participat la lucrările Comisiei d-nul
Vasile Timiş, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional.
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare instituirea zilei
de 31 august ca zi dedicată limbii române, pentru a sublinia în acest fel
importanţa cultivării şi păstrării limbii române, ca fundament al identităţii
naţionale, în actualul context general al globalizării.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 11 deputaţi din totalul de 19
membri ai Comisiei. Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea
voturilor celor prezenţi în sală, în momentul votului.
În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia
României, republicată şi art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor
este Cameră decizională.
În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă propune plenului adoptarea Proiectului de Lege
privind instituirea Zilei Limbii Române, cu amendamentele anexate.
Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa de plen a Camerei
Deputaţilor din data de 8 mai 2012, când, în temeiul art. 70 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările şi
completările ulterioare, acesta a fost retrimis la Comisie pentru dezbatere
şi redactarea unui nou raport.
În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, membrii Comisiei au reluat dezbaterile asupra proiectului de
lege în şedinţele din 4 şi 25 septembrie 2012. La lucrările Comisiei, în
ziua votului final au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi din totalul de
18 membri ai Comisiei.
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În redactarea raportului Comisia a ţinut cont de Punctul de vedere
al Guvernului care susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.
În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă a hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală
în momentul votului, să îşi menţină punctul de vedere exprimat în
raportul iniţial şi să propună plenului adoptarea Proiectului de lege
privind instituirea Zilei Limbii Române, cu amendamentele anexate.
Prezentul raport înlocuieşte raportul distribuit iniţial.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Raluca TURCAN

Florin – Costin PÂSLARU

Şef birou,

Consilier parlamentar

Cristina Dan

Dan Kalber
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I.
Nr.
crt.
1.
2.

Amendamente admise:
Text proiect de lege

Text Senat

Lege pentru instituirea Zilei Limbii Nemodificat
Române
Nemodificat

Nemodificat
Art. 2. - Guvernul şi autorităţile
administraţiei publice locale vor lua
măsurile necesare pentru ca în
această zi drapelul României să fie
arborat,
în
conformitate
cu
prevederile Legii nr. 75/1994 privind
arborarea
drapelului
României,
intonarea imnului naţional
şi

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor
propuse

Nemodificat
Art.1.- (1) Se instituie ziua de 31
august ca Ziua Limbii Române.
(2) Ziua Limbii Române poate fi
marcată de către autorităţile şi
instituţiile publice, inclusiv de
reprezentanţele
diplomatice
şi
institutele culturale ale României,
precum şi de către alte instituţii
româneşti din străinătate, prin
organizarea unor programe şi
manifestări cultural – educative, cu
caracter evocator sau ştiinţific.

Art.1. – (1) Se proclamă ziua de 31
august Ziua Limbii Române
(2) Ziua Limbii Române va fi
marcată de către autorităţile şi
instituţiile
publice,
inclusiv
reprezentanţe diplomatice şi institute
culturale ale României, precum şi de
către alte instituţii româneşti din
străinătate, prin organizarea unor
programe şi manifestări cultural –
educative, cu caracter evocator sau
ştiinţific, consacrate limbii române.
3.

ANEXA

(Amendament propus de Comisie)
Articolul 2 se modifică, se
completează şi va avea următorul
cuprins:
Art.2. – (1) Guvernul şi autorităţile
administraţiei
publice
centrale
locale vor lua măsurile necesare
pentru ca în această zi drapelul
României să fie arborat, în
conformitate cu prevederile Legii
nr. 75/1994 privind arborarea
drapelului României, intonarea

Pentru folosirea
aceloraşi termeni
ca şi în titlu.
Pentru o mai
corectă
redactare.

Pentru
redactare
clară şi
explicită.

o
mai
mai
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folosirea sigiliilor cu stema României
de către autorităţile şi instituţiile
publice precum şi măsuri pentru buna
desfăşurare a acţiunilor prevăzute la
art. 1 alin (2).

PREŞEDINTE,
Raluca TURCAN

imnului naţional şi folosirea
sigiliilor cu stema României de către
autorităţile şi instituţiile publice.
(2) Autorităţile publice centrale şi
locale pot sprijini material sau
logistic
organizarea
şi
desfăşurarea
manifestărilor
prevăzute la art. 1 alin (2).
(3)
Societatea
Română
de
Radiodifuziune
şi
Societatea
Română de Televiziune, în calitate
de servicii publice, pot include în
programele lor emisiuni culturale
ori aspecte de la manifestările
dedicate acestei sărbători.
(Amendament propus de Comisie)

SECRETAR,
Florin – Costin PÂSLARU

Şef birou,

Consilier parlamentar,

Cristina Dan

Dan Kalber
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