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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

Nr. 

 

4c-7/790 

Bucureşti, 5 decembrie2022 

 

 

  Către,  

   

 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 Domnului preşedinte, Iulian BULAI 

 

    

    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

pentru dedicarea anului 2023 personalităţilor culturale Dimitrie Cantemir şi 

Ciprian Porumbescu, trimis Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

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

examinare în fond, cu adresa nr. PL-x 721/2022 din 16 noiembrie 2022. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 Simona BUCURA-OPRESCU  

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=48&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=48&cam=2&leg=2020
beatrice.meianu
Conform cu originalul
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Nr. 4c-7/790 

Bucureşti,  5 decembrie 2022 

 

 

PL-x 721/2022 

 

 

R A P O R T    P R E L I M I N A R 

asupra Proiectului de Lege pentru dedicarea anului 2023 personalităţilor 

culturale Dimitrie Cantemir şi Ciprian Porumbescu 

  

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă au fost sesizate, prin adresa nr. PL-x 721/2022 din 16 noiembrie 

2022, cu dezbaterea în fond, a proiectului de Lege pentru dedicarea anului 2023 

personalităţilor culturale Dimitrie Cantemir şi Ciprian Porumbescu, înregistrat la 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu nr. 4c-

7/790/16.11.2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 14 noiembrie 2022. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport preliminar Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului a avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 1127/12.10.2022); 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 6249/04.10.2022) 

-avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/791/23.11.2022); 
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- avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ (nr. 4c-11/432/23.11.2022). 

 Guvernul, prin adresa transmisă, specifică faptul că ”Parlamentul va decide 

cu privire la adoptarea acestei inițiative legislative”. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare dedicarea anului 2023 

personalităţilor culturale Dimitrie Cantemir şi Ciprian Porumbescu. Parlamentul, 

Administraţia Prezidenţială, Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, 

precum şi instituţiile publice aflate în subordinea sau coordonarea acestora, pot 

organiza sau sprijini logistic şi material manifestări culturale, artistice sau 

educaţionale dedicate celebrării vieţii şi operei cărturarului Dimitrie Cantemir şi 

compozitorului Ciprian Porumbescu. 

Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 5 

decembrie 2022. 

La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

și-au înregistrat prezența deputații conform listei de prezență.  

La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în 

conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul András István 

Demeter – secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să transmită Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 

dedicarea anului 2023 personalităţilor culturale Dimitrie Cantemir şi Ciprian 

Porumbescu, cu amendamente admise, cuprinse în Anexa care face parte 

integrantă din prezentul raport preliminar. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU Christine THELLMANN 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Beatrice DRĂGAN 
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ANEXĂ 

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

 

Nr. 

Crt. 

Text Senat 

 

Amendamente propuse 

(autor amendamente) 

Motivare 

1.  

 

LEGE 

privind dedicarea anului 2023 personalităților 

culturale Dimitrie Cantemir și  

  Ciprian Porumbescu 

Titlu 

 

LEGE 

privind instituirea anului 2023 ca „Anul 

cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian 

Porumbescu" 

 

Autor: membrii Comisiei 

 

 

 

Reformulare pentru respectarea 

normelor de tehnică legislativă și a 

avizului Consiliului Legislativ 

2. Art.l.- Anul 2023 se dedică celebrării vieții și  

operei cărturarului Dimitrie Cantemir și 

compozitorului Ciprian Porumbescu și va fi 

denumit „Anul National Dimitrie Cantemir și 

Anul Cultural Ciprian Porumbescu." 

Art. 1.- Se instituie anul 2023 ca „Anul  

cultural Dimitrie Cantemir și Ciprian 

Porumbescu", pentru celebrarea vieții și  

operei cărturarului Dimitrie Cantemir și a 

operei compozitorului Ciprian Porumbescu.  

 

Autor: membrii Comisiei 

Reformulare pentru respectarea 

normelor de tehnică legislativă și a 

avizului Consiliului Legislativ 

3. Art.2.- (1) Parlamentul, Administrația 

Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației 

publice locale, precum și instituțiile publice aflate 

în subordinea sau coordonarea acestora, pot 

organiza sau sprijini logistic și material 

manifestări culturale, artistice sau educaționale 

dedicate celebrării vieții operei cărturarului 

Art.2.- (1) Cu prilejul sărbătoririi „Anului 

cultural  Dimitrie Cantemir și Ciprian 

Porumbescu", se organizează evenimente 

culturale, artistice sau educaționale dedicate  

celebrării vieților și operelor acestora. 

 

Autor: membrii Comisiei 

Reformulare pentru respectarea 

normelor de tehnică legislativă și a 

avizului Consiliului Legislativ 
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Dimitrie Cantemir și compozitorului Ciprian 

Porumbescu. 

4. (2) Autoritățile administrației publice centrale și 

locale, precum și instituțiile aflate în subordinea 

sau coordonarea acestora, pot aloca fonduri din 

bugetele proprii în vederea organizării derulării în 

bune condiții a manifestărilor prevăzute la alin.(l), 

în limita alocărilor bugetare aprobate. 

(2) Parlamentul, Administrația Prezidențială, 

Guvernul, autoritățile administrației publice 

centrale și locale, precum și instituțiile publice 

aflate în subordinea sau coordonarea acestora, 

pot aloca fonduri din bugetele proprii, 

pentru a organiza sau sprijini logistic și/sau 

financiar, manifestările culturale, artistice, 

educaționale sau programele de promovare 

organizate în vederea respectării 

prevederilor alin. (1),  în limita alocărilor 

bugetare aprobate. 

 

Autor: membrii Comisiei 

Reformulare pentru respectarea 

normelor de tehnică legislativă și a 

avizului Consiliului Legislativ 

 


