
                                                              

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte                Bucureşti, 07 noiembrie 2017                   
şi problemele minorităţilor naţionale                                             PL-x 408/2017 
            
Către  
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor            

       
     
 

                Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege privind 
instituirea zilei de 30 mai- Ziua limbii şi teatrului idi ş, trimis spre dezbatere în 
fond, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  
cu adresa nr. PL-x 408/2017. 

      În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE, 
 
Iusein IBRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elena.zorila
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILO R 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte                Bucureşti, 07 noiembrie 2017                   
şi problemele minorităţilor naţionale                                             PL-x 408/2017 
            

 
  
     RAPORT 

asupra Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 30 mai- Ziua limbii şi 
teatrului idi ş 

 
                În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  
problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL-x-408- din 30 octombrie 2017, spre 
dezbatere şi avizare, Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 30 mai- Ziua limbii şi 
teatrului idiş,  înregistrat cu nr. 4c-5/481/31 octombrie 2017. 
             Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
             Senatul României a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 24 octombrie 2017.     
             Consiliul legislativ a avizat favorabil, cu observaţii de tehnică legislativă.  
             În şedinţa din 07 noiembrie 2017, membrii comisiei au examinat iniţiativa 
legislativă, în conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea unui raport favorabil împreună cu amendamentele admise,  în anexă care este 
parte integrantă a acestui raport.    
              Prin conţinutul său normativ, propunerea se încadrează  în categoria legilor 
ordinare 
      
 
 

                                                                                                  
PREŞEDINTE,                                                                  SECRETAR, 

          Iusein IBRAM                                                    Petre-Florin MANOLE 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Consilier parlamentar dr. Marcela Monica STOICA         
 



 
Anexă 

 
Nr. 
Crt. 

Textul adoptat de Senat Textul propus de comisie Motivare 

1. Lege privind instituirea zilei de 30 
mai - Ziua limbii şi teatrului idiş” 
 

Lege privind instituirea Zilei 
limbii şi teatrului idiş” 
 
Autor : Comisia pentru 
drepturile omului 

Pentru unitate, 
sub aspectul 
redactării cu 
alte acte 
normative 

2. „Art.1. - Se instituie ziua de 30 
mai - Ziua limbii şi teatrului 
idiş” 

„Art.1. – Se instituie ziua de 30 
mai ca Ziua limbii şi teatrului 
idiş”  
 
Autor : Comisia pentru 
drepturile omului 

Pentru unitate, 
sub aspectul 
redactării cu 
alte acte 
normative 

3. „Art.2. – (1) Ziua limbii şi 
teatrului idiş poate fi organizată 
de către autorităţile publice 
centrale şi locale şi instituţiile 
aflate în subordinea sau 
coordonarea acestora, de către 
societatea civilă şi persoane fizice 
şi juridice, prin organizarea şi/sau 
participarea la programe şi 
manifestări culturale, educative, 
artistice, cu caracter social sau 
ştiinţific, consacrate promovării  
limbii şi teatrului idiş. 
     
(2) Autorităţile administraţiei 
centrale şi locale şi instituţiile 
aflate în subordinea sau 
coordonarea acestora pot acorda 
sprijin logistic şi pot aloca 
fonduri din bugetele proprii în 
vederea organizării şi derulării în 
bune condiţii a manifestărilor 
prevăzute la alin.(1), în limita 
alocaţiilor bugetare aprobate”. 

    „Art.2. – (1) Ziua limbii şi 
teatrului idiş poate fi organizată 
de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi 
locale şi instituţiile aflate în 
subordinea sau coordonarea 
acestora, de către societatea civilă 
şi persoane fizice şi juridice, prin 
organizarea şi/sau participarea la 
programe şi manifestări culturale, 
educative, artistice, cu caracter 
social sau ştiinţific, consacrate 
promovării limbii şi teatrului idiş. 
 
(2) Autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale şi 
instituţiile aflate în subordinea 
sau coordonarea acestora pot 
acorda sprijin logistic şi pot 
aloca fonduri din bugetele 
proprii în vederea organizării şi 
derulării în bune condiţii a 
manifestărilor prevăzute la 
alin.(1), în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate”. 
 
Autor : Comisia pentru 
drepturile omului 

Pentru precizia 
reglementării.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru precizia 
reglementării.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


