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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi 

de sărbătoare legală 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură obișnuită, 

prin adresa nr. PLx. 292 din 10 iunie 2014, cu proiectul de Lege pentru 

declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului au examinat proiectul de Lege mai sus menţionat în şedinţa din 24 

iunie 2014. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu 

amendamentele admise în ANEXA. 

 

      PREŞEDINTE          SECRETAR 

        MARIN ALMĂJANU      RADU BABUȘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Expert parlamentar, Andrei-Alexandru CHITIC 
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ANEXĂ 
       AMENDAMENTE ADMISE 
 
 
Nr. 
crt. 

Text  
inițiativă legislativă 

Amendament 
 

Motivaţie 

1. Titlul legii  
Lege 

pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de 
sărbătoare legală 

 

Titlul legii  
Lege 

pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii 
Principatelor Române, ca zi de sărbătoare 

națională 
 

 

2.  Art.1. - Se delcară ziua de 24 
ianuarie ca zi de sărbătoare legală. 

 Art.1. - Se delcară ziua de 24 ianuarie- 
Ziua Unirii Principatelor Române,  ca zi de 
sărbătoare națională. 
 

 

3.  Art.2. - Autoritățile administrație 
publice centrale și locale vor organiza și/sau 
sprijini logistic și material manifestări 
publice dedicate acestei zile. 
 

 Art.2. - Autoritățile administrație publice 
centrale și locale pot organiza și/sau sprijini 
logistic și material manifestări cultural-artistice 
dedicate acestei zile. 
 

 

4.  Art.3. - Societatea Română de 
Televiziune și Societatea Română de 
Radiodifuziune vor reflecat în cadrul 
programelor lor manifestările dedicate 
acestei zile. 
 

 Se elimină Reglementarea nu este 
necesară, întrucât, prin 
Legea nr.4/1994, SRR și 
SRTV au obligația de a 
reflecta în programele lor 
toate evenimentele majore 
de interes național. 
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