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R A P O R T    

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2016 privind 

ceremoniile oficiale 

 

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

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

teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale, transmisă cu adresa nr. PLx. 

260/2021 din 9 iunie 2021, înregistrată cu nr.4c-7/281  din 9 iunie 2021. 

 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 respins propunerea legislativă în ședința 

din 7 iunie 2021. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observații și propuneri, 

conform avizului nr. 228 din 16 aprilie 2021.  

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului 

nr. 3012 din 7 aprilie 2021.  

Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susținea adoptarea propunerii legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat 

favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr. 4c-6/542 din 24 iunie 2021. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat favorabil 

propunerea legislativă, conform avizului nr. 4c-15/226 din 23 iunie 2021. 
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Comisia pentru politică externă a avizat negativ propunerea legislativă, conform 

avizului nr. 4c-16/55 din 17 iunie 2021. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ propunerea legislativă, 

conform avizului nr. Plx 260/2021 din 9 septembrie 2021. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.215/2016, urmărindu-se, în principal, potrivit expunerii de motive, completarea ordinii de 

precădere în cadrul ceremoniilor oficiale organizate la nivel local, precum şi introducerea, în 

ordinea de precădere a ceremoniilor oficiale de depunere a coroanelor de flori, a partidelor politice 

parlamentare. Totodată, se urmăreşte completarea anexei la actul de bază în scopul introducerii, în 

ordinea de precădere în cadrul ceremoniilor oficiale a demnităţilor şi funcţiilor publice, a 

membrilor birourilor comisiilor permanente ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor. 

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

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în ședința din data de 28 martie 2023.  

La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 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 Valeriu Roșu – general de brigadă, locțiitor al șefului Departamentului pentru 

relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul Ministerul Apărării Naționale. 

 În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale. 

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

legilor ordinare. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 
 
 
 
 

Sef serviciu, Cristian BITEA  

Consilier parlamentar Nicoleta TOMA 


