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Vă înaintăm alăturat RAPORTUL 
minorităţii sârbe din România,trimis spre dezbatere în fond, cu adresa
nr.4c-6/209  din 12 martie 2019. 
            Înraport de obiectul şiconţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
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AL 
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RAPORTUL  asupraproiectului  de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, s
trimis spre dezbatere în fond, cu adresaPLx.118/2019 din 11 martie 2019

ău, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare
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privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a 
martie 2019, înregistrat sub 
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Camera Deputaţilor  

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorit ăţilorna ţionale 
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Nr. 4c-6/209      
 

   
     RAPORT  

 
asupraproiectului de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru  drepturile  omului, 
culte  şi  problemele  minorităţilornaţionale  a fost sesizată, cu adresa nr. PLx.118/2019 din 11 martie 2019, spre dezbatere 
în fond, cu proiectul deLege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România, înregistrat 
sub nr.4c-6/209 din 12 martie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 6 martie 2019.  
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, cu referire la prevederile art. 75 din Constituția României, republicată. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform avizului nr. 1108/20.11.2018. 
Comisia juridică, de disciplină și imunit ăți a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-

13/205/19.03.2019. 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masăa avizat favorabil inițiativa legislativă, conform 

avizului nr. 4c-12/71/19.03.2019. 
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementareinstituirea zilei de 27 ianuarie ca Ziua „Sveti Sava”, 
sărbătoare a minorităţii sârbe din România. Autorităţileadministraţiei publice centrale şi locale şiinstituţiile aflate în 
subordinea sau în coordonarea acestora, societatea civilă sau persoane fizice ori juridice, pot organiza sau participa la 
programe şi manifestări culturale, educative, artistice, cu caracter social sau ştiinţific, consacrate promovării minorităţii 
sârbe din România. Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii 
publice, pot include în programele lor emisiuni şi/sau aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.  

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisieipentru  
drepturile  omului, culte  şi  problemele  minorităţilornaţionale au examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 19  
martie 2019; la lucrări şi-au înregistrat prezenţa17deputaţi, din totalul de 17 membri ai Comisiei. 

În conformitate cu prevederile art.55 și art.56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare,la dezbateri au participat, domnul Ion Ardeal Ieremia,  secretar de stat în Ministerul Culturii și 
Identității Naționaleșidomnul deputat AdnagiSlavoliub, în calitate de iniţiator al propunerii legislative.  

În urmaexaminării proiectului de lege, a avizelor favorabile ale comisiilor avizatoare menționate și cel al Consiliului 
Legislativ, precum şi a opiniilor exprimate, membrii Comisieipentru drepturile omului, culte  şi  problemele 
minorităţilornaţionaleau hotărât,cu  unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţiloradoptarea 
proiectului de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România,în forma adoptată de 
Senat. 

În raport cu obiectul şiconţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 

             Deputat Iusein IBRAM                                   Deputat Sergiu-Cosmin Vlad 

 
 
 
 
 
Întocmit, 



 4

consilierparlamentar  OnesiaBabeş 


