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    Către, 
 

    BIROUL PERMANENT AL  
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun suplimentar II asupra 

Propunerii legislative privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului 

Român", retrimis în vederea examinarii şi depunerii unui nou raport 

comun, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi 

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, în 

procedură obişnuită, cu adresa nr. PL. x 97 din 21 martie 2016/2017. 

 
 
 

    VICEPREŞEDINTE,      PREȘEDINTE,  
 

                  Ion CĂLIN                           Gigel-Sorinel ŞTIRBU 
 
 

 
 

 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2012&cam=2&pag=comp20160322
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE 

PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

 
                                    COMISIA PENTRU CULTURĂ,  

                                        ARTE, MIJLOACE DE  
                                        INFORMARE ÎN MASĂ 

 
București, 16 mai 2017 
Nr.4c-6/157 

 
București, 16 mai 2017 

Nr.4c-10/96 
 

 
R A P O R T   C O M U N   S U P L I M E N T A R  II 

asupra propunerii legislative privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român" 
 
 

 În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de marţi, 21 martie 2017, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea propunerii legislative privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român", 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă,  în 

vederea examinării şi depunerii unui nou raport, în procedură obişnuită, transmisă cu adresa nr. PL. x 97  din 21 martie 2016/2017, 

înregistrată cu nr. 4c-6/157 din 21 martie 2017, respectiv nr. 4c-10/96 din 23 martie 2016. 

 În data de 08 martie 2017, cu majoritate de voturi, s-a întocmit un raport comun suplimentar favorabil cu trei amendamente 

respinse, înregistrat cu nr. 4c-6/405 din 28 septembrie 2016, respectiv nr. 4c-10/96 din 23 martie 2016 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20160503


  

 Pentru această propunere legislativă s-a întocmit un raport comun, în data de 6 septembrie 2016, înregistrat cu nr. 4c-6/116 

din 06 septembrie 2016, respectiv nr. 4c-10/96 din 14 iunie 2016, prin care s-a propus cu majoritate de voturi, adoptarea acesteia. 

  

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 15 martie 2016. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă (nr.1098/13.10.2015); 

 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, avizarea favorabilă a propunerii legislative (nr.4c-11/399/31.03.2016); 

 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a hotărât, avizarea favorabilă a propunerii 

legislative (nr.4c-5/276/31.03.2016); 

 Guvernul susţine adoptarea acestei propuneri legislative,  sub rezerva însuşirii propunerilor şi observaţiilor 

(nr.1570/25.08.2016). 

 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare declararea zilei de 28 iunie „Ziua Ziaristului Român”, urmând a putea 

fi marcată de către autorităţile administraţiei publice centrale, locale, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, muzee şi 

reprezentanţe ale României în străinătate prin organizarea de evenimente dedicate recunoaşterii rolului şi meritelor ziariştilor. 

Serviciile publice de radiodifuziune şi televiziune pot include în programele lor emisiuni dedicate acestei zile. 

         Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au examinat propunerea 

legislativă în şedinţă comună, în data de 16 mai 2017.  

 La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 25 de 

membri ai comisiei. 

 La lucrările Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost prezenţi 8 deputaţii, din totalul de 15 de 

membri ai comisiei. 
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http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2012&cam=2&pag=comp20160510
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=32&leg=2012&cam=2&pag=comp20160517
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 La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, în calitate de invitat: domnul Alexandru Pugna, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 

raport comun suplimentar II de respingere a Propunerii legislative privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român", 

cu amendamentele respinse, prezentate în anexa, care fac parte integrantă din prezentul raport, deoarece domnii deputaţi au 

stabilit că de ani de zile, jurnaliştii din România celebrează, alături de cei din toată lumea, Ziua Internaţională a Libertăţii Presei, în 

data de 3 mai. Sintagma "Ziua Ziaristului Român" lasă în afara obiectului acestei legi jurnaliştii care lucrează în limbile minorităţilor 

etnice din România. Totodată, ziua de 28 iunie, propusă a fi declarată "Ziua Ziaristului Român", este lipsită de semnificaţie pentru 

comunitatea jurnalistică din România.  

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 

VICEPREŞEDINTE,           PREȘEDINTE,  

               Ion CĂLIN                      Gigel-Sorinel ŞTIRBU 
 

 

                                      SECRETAR,           SECRETAR, 

                       Simona BUCURA-OPRESCU                         Beatrice TUDOR 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Consilieri parlamentari, Cristina Dan 
Consilier parlamentar, Alina Tănase                                                                                                                             Dan Kalber 
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ANEXA 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

 

Nr 
crt. 

Text propunere legislativă 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor) 

 

Motivaţie Camera Decizională 

0 1 2 3 4 
1  

LEGE  
privind declararea zilei de 28 iunie 

"Ziua Ziaristului Român" 
 

Atât în titlul legii cât şi în cuprinsul articolelor 
solicit modificarea sintagmei "Ziua Ziaristului 
Român" cu "Ziua Jurnalistului din Român" 

 
Autor: deputat UDMR MÁRTON Árpád-Francisc  
 

Rezultatul votului  Camera Deputaţilor 

2  
LEGE  

privind declararea zilei de 28 iunie 
"Ziua Ziaristului Român" 

 

Atât în titlul legii cât şi în cuprinsul articolelor 
solicit modificarea sintagmei "Ziua Ziaristului 

Român" cu "Ziua Jurnalistului Român" 
 

Autor: deputat PMP Emil-Marius PAŞCAN 
 

Rezultatul votului Camera Deputaţilor 

3  
LEGE  

privind declararea zilei de 28 iunie 
"Ziua Ziaristului Român" 

 

Atât în titlul legii cât şi în cuprinsul articolelor 
solicit modificarea datei de 28 iunie cu data de 8 

aprilie ca "Ziua Jurnalistului Român" 
 

Autor: deputat PMP Emil-Marius PAŞCAN 
 

Rezultatul votului Camera Deputaţilor 
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