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  Către, 

 

    BIROUL PERMANENT AL 

    CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

      

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

declararea florii de bujor ca Floare Naţională a României, transmis Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice pentru dezbatere în fond cu adresa nr. PL. x 

427/2022 din 29 iunie 2022. 

 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

PREȘEDINTE 

Florin-Ionuţ BARBU 
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 R A P O R T    C O M U N 

asupra proiectului de Lege pentru declararea florii de bujor ca Floare Naţională a 

României 

 

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

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au 

fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru declararea florii de bujor ca 

Floare Naţională a României, transmis cu adresa nr. PLx. 427/2022 din 29 iunie 2022, 

înregistrat cu nr.4c-7/463  din 30 iunie 2022, respectiv cu nr.4c-5/413 din 30 iunie 2022. 

În conformitate cu prevederile art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare și ale art.75 din Constituţia României, republicată, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 

27 iunie 2022. 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil ințiativa legislativă sub rezerva însușirii 

observațiilor și propunerilor, conform avizului nr.685 din 17 iunie 2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil ințiativa legislativă, conform avizului 

nr.3545 din 7 iunie 2022. 

 Guvernul prin punctul de vedere transmis susține adoptarea inițiativei legislative cu 

observații și propuneri.  

 Comisia pentru mediu a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c-

8/440 din 7 septembrie 2022.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea bujorului ca Floare Naţională 

a României, soluţiile legislative vizând reglementarea organizării anuale, la nivel naţional şi 
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local al unui Festival al bujorului, stabilirea unor măsuri de protecţie a rezervațiilor naturale de 

bujor, organizarea periodică la nivel local al unor expoziţii florale, stimularea şi sprijinirea 

cultivării bujorului în parcuri şi grădini publice, vernisarea unor expoziții de pictură dedicate 

bujorului, precum şi emiterea unor emisiuni filatelice, având ca temă florală diferite specii ale 

florii de bujor. 

 Potrivit prevederilor art.62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisiile şi-au desfăşurat lucrările în ședințe separate.  

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a 

dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 7 septembrie 2022. 

La lucrările Comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a dezbătut proiectul 

de lege în şedinţa din data de 20 septembrie 2022. 

La lucrările Comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, la lucrările Comisiei a participat în calitate 

de invitat domnul Costin Telehuz – secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale. 

 În urma examinării şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi (6 abțineri), adoptarea proiectului de Lege pentru declararea florii de 

bujor ca Floare Naţională a României, cu amendamente admise redate în anexa la prezentul 

raport comun. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

  PREȘEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

PREȘEDINTE 

Florin-Ionuţ BARBU 

 

SECRETAR, 

Radu-Marcel TUHUȚ 

 

SECRETAR, 

Constantin BÎRCĂ 

 

         

 
Sef serviciu, Cristian BITEA      Sef serviciu, Anton PĂȘTINARU  

Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA     Consilier parlamentar, Mihaela Stan 
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Anexa  
 

AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 

crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

1. Titlul Legii 

LEGE 

pentru declararea florii de bujor ca Floare 

Naţională a României 

Titlul Legii 

LEGE 

privind declararea bujorului ca Floare Naţională a 

României 

 

Pentru exprimare 

riguroasă  

 

 

 

2. Art.1.- Se declară floarea de bujor ca Floare Națională 

a României. 

Art.1.- Se declară floarea de bujor, din familia 

Paeoniaceae, ca Floare Națională a României. 

 

Pentru a preciza 

încadrarea oficială a 

plantei. 

 

3. Art.2.- În scopul marcării Florii Naționale a României, 

anual se organizează, la nivel național și local, un 

Festival al bujorului, eveniment horticol, în care vor fi 

expuse în aranjamente peisagistice și ornamentale, 

diferite specii de bujor. Cu această ocazie, în cadrul 

unor simpozioane științifice, vor fi prezentate 

caracteristicile biologice și ornamentale ale diferitelor 

specii de bujor, îndeosebi a celor sălbatice.  

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Art.3.- Autoritățile administrației publice locale vor 

sprijini material și logistic întreținerea și protejarea 

rezervațiilor naturale de bujor românesc și vor lua 

măsuri pentru adaptarea la condițiile pedo-climatice din 

România, a diferitelor specii de bujor existente în alte 

țări.   

Art.3.- Autoritățile administrației publice locale pot 

sprijini material și logistic întreținerea și protejarea 

rezervațiilor naturale de bujor românesc și vor lua 

măsuri pentru adaptarea la condițiile pedo-climatice din 

România, a diferitelor specii de bujor existente în alte 

țări.   

 

 

 

 

 

 

 

5. Art.4.- (1) Autoritățile administrației publice locale 

vor organiza periodic expoziții florale care să 

marcheze floarea de bujor ca Floare Națională a 

României și vor amenaja în parcuri și grădini publice, 

spații florale rezervate cultivării florii de bujor.  

Art.4.- (1) Autoritățile administrației publice locale pot 

organiza anual expoziții florale care să marcheze 

floarea de bujor ca Floare Națională a României și vor 

amenaja în parcuri și grădini publice, spații florale 

rezervate cultivării florii de bujor.  

Pentru corelare cu 

prevederile art.2 
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Nr. 

crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

 

(2) Consiliile județene vor lua măsuri pentru înființarea 

și întreținerea unor mini-grădini botanice, în care florile 

de bujor să ocupe spații aparte.  

 

(3) Consiliile locale municipale vor sprijini amenajarea 

unor alei de bujor ca floare peisagistică urbană.  

 

(4) Uniunea Artiștilor Plastici va sprijini organizarea pe 

plan local a unor expoziții de pictură, consacrate florii 

de bujor.  

 

(5) Romfilatelia va cuprinde în planul său de emisiuni 

filatelice emiterea unor colițe și timbre filatelice 

consacrate florii de bujor.   

 

 

(2) Consiliile județene pot lua măsuri pentru înființarea 

și întreținerea unor mini-grădini botanice, în care florile 

de bujor să ocupe spații distincte.  

 

(3) Consiliile municipale pot sprijini amenajarea unor 

alei de bujor ca floare peisagistică urbană.  

 

(4) - Nemodificat 

 

 

 

(5) - Nemodificat 

 

 

 

 

Pentru claritate. 

 

 

 

Tehnică legislativă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


