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Preşedintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

AVIZ 

asupra Proiectului de lege pentru declararea zilei de 27 martie -  Ziua Unirii 
Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare naţională 

 
 

         În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a fost sesizată spre dezbatere şi 

avizare cu Proiectul de lege pentru declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii 

Basarabiei cu România ca zi de sărbătoare naţională, trimis prin adresa                        

PL x 695/2015 din 19 octombrie 2015, înregistrat cu numărul 4c-18/587 din 20 octombrie 

2015.  

       Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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       Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării a dezbătut propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din         

27 octombrie 2015. 

        Propunerea legislativă are ca obiect instituirea Zilei Naţionale a Unirii Basarabiei cu 

România şi reglementarea măsurilor adecvate pentru marcarea corespunzătoare a 

acestei zile la nivel naţional şi local. 

       Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă cu observaţiile şi propunerile 

Consiliului Legislativ conform avizului nr. 477/13.05.2015, expunerea de motive, precum şi 

punctul de vedere al Guvernului care susţine iniţiativa legislativă cu observaţii şi propuneri. 

       În urma dezbaterilor, s-a hotărât cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

       În raport de obiectul şi conţinutul reglementării propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

Mircea LUBANOVICI 
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