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RAPORT  COMUN 
asupra Proiectului de lege pentru instituirea  

Zilei Limbii Sârbe în România 
   

 În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu  

Proiectul de lege pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe în România, transmis 

cu adresa nr. Pl-x 161 din 13 aprilie 2016, înregistrat la Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu nr.4c-5/382 din 14 aprilie  

2016 şi, respectiv, la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

cu nr.4c-10/127 din 14 aprilie 2016. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016.  

  Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform 

avizului nr.1368 din 29 decembrie 2015. 
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 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat 

favorabil proiectul de lege. 

 Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.684/DPSG din 7 

aprilie 2016, susţine adoptarea iniţiativei legislative, sub rezerva însuşirii unor 

observaţii şi propuneri. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea Zilei Limbii 

Sârbe în România, pentru a marca şi a face cunoscute valorile, tradiţiile şi 

obiceiurile minorităţii naţionale sârbe, comunitate atestată pe teritoriul de azi al 

României, încă din secolul VI. Cu această ocazie vor fi organizate manifestări 

culturale, prezentări de carte, spectacole cultural – artistice, care să evidenţieze 

însemnătatea deosebită a culturii şi spiritualităţii acestei minorităţi naţionale.  

 În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au examinat iniţiativa 

legislativă, în şedinţe separate. 

 Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale  au  dezbătut  iniţiativa legislativă  în data  de 8 iunie 

2016. Din numărul total de 12  membri ai Comisiei au participat la şedinţă 8 

deputaţi. 

 În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la dezbateri a participat domnul Mihai Ghyka, secretar de 

stat în cadrul Ministerului Culturii şi domnul Amet Aledin, secretar de stat în 

cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice 

 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a examinat 

proiectul de lege în data de 14 iunie 2016. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 

22 deputaţi, din totalul de 28 de membri. 

 În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la dezbateri a participat domnul Alexandru Oprean, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

 În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate,   membrii 

celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
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Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru instituirea Zilei 

Limbii Sârbe în România, în forma adoptată de Senat.  

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

categoria legilor ordinare.  

 

       
              PREŞEDINTE,                                              PREŞEDINTE           
              Iusein IBRAM                                        Gigel-Sorinel ŞTIRBU              

 

                SECRETAR,                                                   SECRETAR, 
          Ioan Sorin ROMAN                                Florin – Costin PÂSLARU 

 

 

 
Consilier parlamentar                                                                                                                                Consilieri parlamentari,  
                                                                                                            
Onesia Babeş                                                                                                                                                       Cristina Dan 
                                                                                                          Dan Kalber  
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