
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale 

Către,

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

În conformitate cu prevederile art.91 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, cu modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei

Deputaţilor nr.23/2003, vă înaintăm, alăturat, Raportul  asupra propunerii

legislative privind declararea zilei de 16 decembrie – ziua Iertării, a Împăcării şi a

Ajutorării Aproapelui (P.l.-x. 252/21.04.2004).

PREŞEDINTE,

Nicolae Păun

Default



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte Bucureşti, 13 mai 2004
şi problemele minorităţilor naţionale P.l.-x. 252/2004

R A P O R T
asupra propunerii legislative privind declararea zilei de 16 decembrie – Ziua
Iertării, a Împăcării şi a Ajutorării Aproapelui

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, cu modificările şi completările intervenite prin Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr.23/2003, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru drepturile
omului,   culte   şi problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr.P.l.-x. 252 din
26 aprilie 2004, spre dezbatere în fond, propunerea legislativă privind declararea
zilei de 16 decembrie – Ziua Iertării, a Împăcării şi a Ajutorării Aproapelui,
înregistrată cu nr.25/213 din 27 aprilie 2004.

Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art.75 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum a fost modificat şi completat prin
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, propunerea legislativă este în
competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.

Obiectul de reglementare îl constituie declararea zilei de 16 decembrie
– Ziua Iertării, a Împăcării şi a Ajutorării Aproapelui, iniţiatorul considerând că
este necesar să avem o zi a bunului samaritean, o zi sfântă, aproape de sărbătorile
Crăciunului, de Anul Nou, aproape de ziua libertăţii – 22 decembrie, când românul
îl va ajuta pe cel de lângă el, urmând ca la nivel naţional să se organizeze acţiuni
caritabile.

Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă,
conform avizului nr.330 din 01 martie 2004.

Prin punctul de vedere exprimat în scris în adresa nr.900 din 16 martie
2004, Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.

Senatul, ca primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în
şedinţa din 19 aprilie 2004.

În şedinţa din 4 mai 2004, Comisia a amânat dezbaterea propunerii
legislative, la solicitarea iniţiatorului, dl deputat Metin Cerchez.



În şedinţa din data de 11 mai 2004, în conformitate cu prevederile
art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au examinat
propunerea legislativă, avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al
Guvernului şi, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative,
considerând că ziua de 16 decembrie are o semnificaţie naţională deosebită, fiind
proclamată “Ziua Solidarităţii Naţionale împotriva Dictaturii”, prin Legea
nr.230/1998, iar acordarea unei alte semnificaţii acestei zile, printr-un act normativ
mai mult sau mai puţin asemănător, nu se justifică.

La şedinţă au participat 13 deputaţi din totalul de 15 deputaţi.
Propunerea legislativă, în raport de obiectul şi conţinutul său, face

parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Nicolae Păun Florea Buga

Întocmit:

Consilier   Onesia Babeş
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