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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

R A P O R T   

asupra Proiectului de Lege privind  declararea  

zilei de 11 octombrie ca Ziua Şcolii Ardelene 

  Proiectul de Lege privind  declararea zilei de 11 octombrie ca Ziua 

Şcolii Ardelene a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă, cu adresa nr.  P. L. - x  525 din 28 noiembrie 2013, şi 

a fost înregistrat la Comisie cu nr. 4c-10/236/28.11.2013 . 

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

sesizată în fond cu acest proiect de lege, spre avizare fiind transmis 

Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Ambele Comisii  

au transmis avize favorabile. Comisia a examinat avizul favorabil, emis 

de Consiliul Legislativ cu nr. 725/17.07.2013, precum şi Punctul de 

vedere al Guvernului, emis cu nr. 443 din 19 noiembrie 2013, prin care se 

susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, sub rezerva însuşirii 

observaţiilor şi propunerilor de la pct. II. 

 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor ordinare.  

 Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat, în şedinţa din 19 

noiembrie 2013, în calitate de primă Cameră sesizată. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de 

11 octombrie ca Ziua Şcolii Ardelene, dată la care, în anul 1754 Pavel 

Aron a emis decretul de înfiinţare a acesteia.  

 Iniţiativa legislativă a fost dezbătută la lucrările Comisiei din data 

de 18 februarie 2014.  
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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi din totalul de 

22 de membri ai Comisiei. 

 Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor 

prezenţi în sală în momentul votului. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu 

prevederile art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi  

ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare. 

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă propune plenului adoptarea Proiectului de Lege 

privind  declararea zilei de 11 octombrie ca Ziua Şcolii Ardelene, cu 

amendamentele anexate. 

 

     

      PREŞEDINTE,                SECRETAR,  
       
        Florin Alexandru ALEXE                 Florin-Costin PÂSLARU 
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                  ANEXA
             
 
 
 

Amendamente admise 
 la Proiectul de Lege privind declararea zilei de 11 octombrie ca Ziua  Şcolii Ardelene 

 
Nr. 
Crt. 

Forma adoptată de Senat Text propus de comisie Motivarea amendamentului 

1 LEGE  
privind  declararea zilei de 11 

octombrie ca Ziua  Şcolii Ardelene 

    LEGE  
privind instituirea zilei de 11 
octombrie ca Ziua  Şcolii Ardelene 

 

2 Art.1. – (1) Se declară şi se instituie 
ziua de 11 octombrie ca Ziua Şcolii 
Ardelene. 
 
(2) Ziua Şcolii Ardelene este o 
sărbătoare publică dedicată omagierii 
rolului fundamental al ideilor culturale 
şi politice promovate de mişcarea 
cunoscută sub numele de Şcoala 
Ardeleană. 

Art.1. – (1) Prezenta lege instituie ziua 
de 11 octombrie ca Ziua Şcolii 
Ardelene. 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
(Amendament propus de Comisie) 

 Pentru o exprimare mai sintetică şi 
mai clară.  

3 Art. 2.- (1) Autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale pot organiza  
manifestări publice dedicate acestei 
zile, în limita alocaţiilor bugetare.  
 
(2) Organizaţiile neguvernamentale, 
reprezentanţii societăţii civile şi mass-
media pot sprijini manifestările 
organizate de către autorităţile 

Art. 2. - (1)  Autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale pot organiza 
manifestări culturale dedicate acestei 
zile, în limita  alocaţiilor bugetare.  
 
(2) Reprezentanţii societăţii civile, 
persoanele fizice sau juridice, 
organizaţiile neguvernamentale, pot 
sprijini material sau logistic 

Pentru o exprimare mai sintetică şi 
mai clară. 
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administraţiei publice centrale şi 
locale.. 

organizarea manifestărilor dedicate 
acestei sărbători. 
 (Amendament propus de Comisie) 

 Comisia a hotărât cu unanimitatea de voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului adoptarea proiectului de lege. 
 

                              PREŞEDINTE,                                                                   SECRETAR, 

                   Florin - Alexandru ALEXE                                                                      Florin-Costin PÂSLARU 

 

 

 Consilieri parlamentari: 

 Cristina Dan 

 Dan Kalber 
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