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Camera Deputaţilor
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

Bucureşti,
Nr.

26 iunie 2014
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RAPORT
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, Comisia pentru muncă şi protecţie
socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 292/2014 din 10 iunie 2014, cu dezbaterea pe fond, în procedură
obişnuită, a proiectului de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sărbătoare legală.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere:
•

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.35/15.01.2014)

•

avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/650/17.06.2014)

•

avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului (nr.4c-6/221/24.06.2014)

•

nota Departamentului Legislativ – Direcţia procedură legislativă, sinteze şi evaluări (nr.4a/64/12.06.2014)

•

punctul de vedere, favorabil, al Guvernului (nr.672/11.04.2014).
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal privind declararea zilei de 24 ianuarie
ca zi de sărbătoare legală.
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, pentru
precizarea semnificaţiei speciale a zilei de 24 ianuarie.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia
României, republicată.
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 24 iunie 2014 au participat, în conformitate cu prevederile
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat:


d-l Levente Horvath Akos – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice



d-na Irina Cajal – Secretar de Stat, Ministerul Culturii.

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi, din totalul de 23 membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (o abţinere).
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 2 iunie 2014, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din
Constituţia României, republicată.
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată,
şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în
anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

VICEPREŞEDINTE,

SECRETAR,

Adrian Solomon

Mihăiţă Găină

Întocmit,
Expert parlamentar Lidia Vlădescu
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Anexa
Amendamente admise
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Text adoptat de Senat
Titlul legii
Lege pentru declararea zilei de
ianuarie ca zi de sărbătoare legală

Motivare
amendamente

Din formularea iniţială nu reiese care
24 Lege pentru declararea zilei de 24 este semnificaţia specială a zilei de 24
ianuarie – Ziua Unirii Principatelor ianuarie
pentru
care
se
doreşte
Române, ca zi de sărbătoare naţională
adoptarea actului normativ.
Autori: membrii comisiei

2.

3.

Art.1. - Se declară ziua de 24 ianuarie ca Art.1. - Se declară ziua de 24 ianuarie – Din formularea iniţială nu reiese care
zi de sărbătoare legală.
Ziua Unirii Principatelor Române, ca este semnificaţia specială a zilei de 24
zi de sărbătoare naţională.
ianuarie
pentru
care
se
doreşte
adoptarea actului normativ.
Autori: membrii comisiei
Art.2. - Autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale vor organiza şi/sau
sprijini logistic şi material manifestări
publice dedicate acestei zile.

Art.2. - Autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale pot organiza şi/sau
sprijini logistic şi material manifestări
cultural-artistice dedicate acestei zile.
Autori: membrii comisiei

Având în vedere stabilirea unor atribuţii
în sarcina autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale, s-a considerat
oportună înlocuirea normei imperative cu
o normă permisivă.
Pentru evitarea oricărui echivoc în ceea
ce
priveşte
denumirea
acestor
manifestări,
s-a
apreciat
necesară
înlocuirea sintagmei „manifestări publice”
cu
sintagma
„manifestări
cultural4/5

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare
amendamente
artistice”.

4.

Art.3.
Societatea
Română
de Se elimină.
Televiziune şi Societatea Română de
Radiodifuziune vor reflecta în cadrul Autori: membrii comisiei
programelor lor manifestările dedicate
acestei zile.

Reglementarea
nu
este
necesară,
întrucât, prin Legea nr.4/1994, SRR şi
SRTV au obligaţia de a reflecta în
programele
lor
toate
evenimentele
majore de interes naţional.
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