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                 Vă înaintăm alăturat raportul asupra proiectului de Lege pentru instituirea 

zilei de 3 martie ca " Ziua solidarităţii româno-polone ", trimis spre dezbatere în fond, 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, cu adresa 

nr.PLx.161/2023 din 14 martie 2023. 

 

 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 
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  RAPORT  

asupra Proiectului de Lege pentru instituirea zilei de 3 martie ca " Ziua 

solidarităţii româno-polone " 

 

            În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în fond, 

în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru instituirea zilei de 3 martie ca " 

Ziua solidarităţii româno-polone ", trimis cu adresa nr. PLx.161/2023 din 14 martie 

2023 și înregistrat cu nr. 4c-7/146 /14.03.2023. 

           Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 13 martie 2023. 

 Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

 La întocmirea prezentului raport, Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 

186/28.02.2023) și punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe. 

          Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 3 martie ca 

Ziua solidarităţii româno-polone. Potrivit proiectului, în scopul marcării Zilei 

solidarităţii româno-polone, se organizează, la nivel naţional sau local, după caz, 

activităţi din sfera diplomaţiei publice, culturii şi educaţiei care să ilustreze 

solidaritatea româno-polonă.  

 În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege mai sus 

menționat în ședința din 21 martie 2023.  
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 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, doamna Janina Sitaru-secretar de 

stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 

 În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului 

de Lege pentru instituirea zilei de 3 martie ca " Ziua solidarităţii româno-polone " în 

forma adoptată de Senat. 

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Beatrice DRĂGAN 
  


