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  Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 
   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Propunerii legislative privind 

instituirea zilei de 15 mai – Ziua ardelenilor, transmisă Comisiei pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de 

informare în masă, pentru dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr. 

Plx. 525 din 4 decembrieie 2017.  

 

 
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 
Florin Claudiu ROMAN Gigel- Sorinel ŞTIRBU 
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R A P O R T   C O M U N   

asupra Propunerii legislative privind instituirea zilei de 15 mai –  

Ziua ardelenilor 

 

         În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia 
pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, au fost sesizate, prin adresa 
nr. Plx 525 din 4 decembrie 2017, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, 
asupra Propunerii legislative privind instituirea zilei de 15 mai – Ziua 
ardelenilor.  

Senatul în calitate de primă Cameră, a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 27 noiembrie 2017. 
 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

 
 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

• avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ 
(nr.525/5.07.2017); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-5/581/18.12.2017). 

 
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 15 

mai – Ziua ardelenilor, ce poate fi marcată de autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, organizatiile neguvernamentale, reprezentanţele României în 
străinătate, precum şi instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate prin 
organizarea de programe şi manifestări cu caracter cultural-artistic şi ştiinţific, 
sprijinul material sau logistic urmând a fi în sarcina autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale, în limita fondurilor disponibile. Totodată, cu aceată ocazie, 
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Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune pot 
include în programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la manifestările dedicate 
acestei sărbători.  

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, examinarea iniţiativei legislative 
a avut loc în şedinţe separate. 

 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în şedinţa din 6 februarie 2018. Din numărul total de 25 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la 
şedinţă 23 deputaţi.  

 
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitat, domnul 
Gheorghe Popa, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. 

În urma examinării şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât cu 
majoritate de voturi (7 voturi împotrivă) întocmirea unui raport preliminar de 
respingere a propunerii legislative.  

 
Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat 

lucrările în data de 11 aprilie 2017. Din numărul total de 14 membri ai Comisiei 
pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă au participat la şedinţă 12 
deputaţi. 

 
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitat, domnul Ion – 
Ardeal Ieremia, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.  
 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două  Comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi (8 voturi împotrivă şi o abţinere), întocmirea unui 
raport comun de respingere a Propunerii legislative privind instituirea zilei de 15 
mai – Ziua ardelenilor. 

 
În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

PREŞEDINTE, 

Florin - Claudiu ROMAN 

PREŞEDINTE,  

Gigel-Sorinel ŞTIRBU 

 

SECRETAR, 

Simona BUCURA OPRESCU 

SECRETAR,  

Beatrice TUDOR 
Şef serviciu, Sofia Chelaru                           

Consilier parlamentar, Elena Hrincescu                                         Consilier parlamentar, Dan Kalber 
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