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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Bucureşti 
  
15 iunie 2021 

Nr.   4c-7/269 
 

PLx. 248/2021 
   
 
   Către, 
 

 
   BIROUL PERMANENT AL  

    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru declararea zilei de 

15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987, transmis Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului pentru dezbatere în fond, cu adresa 

nr. PLx 248/2021 din 7 iunie 2021. 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Angelica FĂDOR 
 
 
 
 
 
 
 

nicoleta.toma
Conform cu originalul
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Bucureşti 
  
15 iunie 2021 

Nr.   4c-7/269 
 

PLx. 248/2021 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, cu dezbaterea pe fond a proiectului de 

Lege pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987, transmis cu adresa nr. PLx. 

248/2021 din 7 iunie 2021, înregistrat cu nr. 4c-7/269 din 7 iunie 2021. 

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

republicată şi ale art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 2 iunie 2021, cu respectarea 

prevederilor art. 76 alin.(2) din Constitutia României republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri, conform avizului nr. 277 din 5 mai 2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.3444 din 21 aprilie 2021. 

Guvernul susține adoptarea ințiativei legislative, conform punctului de vedere nr.149 din 27 mai 2021. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3�
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            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de 15 Noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la 

Braşov din 1987. În acest sens ParlamentuI, Preşedintele României, Guvernul, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 

organizează manifestări prilejuite de comemorarea acestei zile. Fondurile necesare alocate pentru comemorarea diverselor 

evenimente ale revoltei anticomuniste de la Braşov din 1987, pot fi asigurate şi din bugetele locale sau din bugetul autorităţilor şi 

instituţiilor publice. 

           Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 15 iunie 2021. 

 La lucrările Comisiei pentru administrație public ă și amenajarea teritoriului au fost prezenţi deputați conform listei de 

prezență. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea proiectului de Lege pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987,  cu 

un amendament admis prezentat în anexa la prezentul raport.. 

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

 
 
 

VICEPREŞEDINTE SECRETAR 

Angelica FĂDOR Radu-Marcel TUHUŢ 

 
 
 
 
 
Întocmit, 
Șef serviciu, Nicoleta Toma 
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ANEXA 
AMENDAMENT ADMIS 

 
Nr 
crt. 

Text Senat 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor) 

 

Motivare 
  

1.  LEGE 
pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca Ziua 

Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987 
 

Nemodificat 
 

 

2.  Art.l.- Se declară ziua de 15 noiembrie ca 
Ziua Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987. 

Nemodificat 
 

 

3.  Art.2.- (1) Parlamentul, Preşedintele 
României, Guvernul, autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale organizează manifestări 
prilejuite de comemorarea zilei prevăzute la art.l. 

 
 
 
(2) Fondurile necesare alocate 

pentru comemorarea diverselor evenimente ale 
Revoltei Anticomuniste de la Braşov din 1987, 
pot fi asigurate şi din bugetele locale sau din 
bugetul autorităţilor şi instituţiilor publice. 

 

Art.2.- (1) Parlamentul, Preşedintele 
României, Guvernul, autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale 
structurile asociative neguvernamentale 
interesate organizează manifestări prilejuite 
de comemorarea zilei prevăzute la art.l. 
 

(2) Nemodificat 
 

Autor: Gabriel Amdronache - Grup parlamentar 
PNL 

 

 


