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 Către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 

             

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative privind 

completarea şi modificarea Legii nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 

noiembrie Ziua Bucovinei, trimisă Comisiei pentru administraţie publică şi 

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

pentru examinare pe fond, în procedură obişnuită cu adresa nr.Plx.602 din 22 

octombrie  2018. 

 

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
Florin-Claudiu ROMAN Gigel-Sorinel ŞTIRBU 
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RAPORT COMUN  

 

asupra  propunerii legislative privind completarea şi modificarea Legii 

nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei  

 

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

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie 

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

informare în masă au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, 

asupra propunerii legislative privind completarea şi modificarea Legii nr.250/2015 

privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei, transmisă cu adresa nr. Plx. 

602 din 22 octombrie 2018 şi înregistrat cu nr.4c-7/499 din 24 octombrie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 16 octombrie 2018, cu respectarea prevederilor art.76 alin 

(2) din Constituţia României, republicată. 
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 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 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 şi completările 

ulterioare. 

 La întocmirea prezentului raport  comun, Comisia pentru administraţie 

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

informare în masă au avut în vedere: 

•   avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.519/30.05.2018) 

•  punctul de vedere al Guvernului: Parlamentul va decide asupra asupra 

oportunităţii adoptării iniţiativei legislative (adresa nr.1834/24.09.2108). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.250/2015, în sensul declarării zilei de 28 noiembrie ca zi liberă 

pentru sistemul bugetar, precum şi instituirea obligaţiei autorităţilor, instituţiilor 

publice şi unităţilor de învăţământ din judeţul Suceava de organiza manifestări cu 

caracter cultural-ştiinţific cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la Unire. 

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

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cele două comisii 

sesizate în fond au examinat  proiectul de lege în şedinţe separate.  

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat 

lucrările în data de 20 noiembrie 2018. Din numărul total de 15 membri ai Comisiei 

pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au participat la şedinţă 12 

deputaţi. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a 

desfăşurat lucrările în data de 27 noiembrie 2018. Din numărul total de 23 membri ai 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la 

şedinţă 21 deputaţi. 

 
        În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii  celor două comisii 

sesizate în fond au hotărât cu unanimitate de voturi întocmirea unui raport comun de 
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respingere a propunerii legislative privind completarea şi modificarea Legii 

nr.250/2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua Bucovinei din următoarele 

considerente: 

1. La articolul unic pct.1, textul propus pentru art.1, alin.(2) este susceptibil de critici 

de neconstituţionalitate pe motiv de discriminare între salariaţii bugetari şi cei 

nebugetari. 

2. Ar fi fost necesar ca propunerea legislativă să îmbrace forma completării Legii 

nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul completării art.139 alin.(1). 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

                        

 

PREŞEDINTE, 
Florin-Claudiu ROMAN 

PREŞEDINTE,  
Gigel-Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 
SECRETAR,  

Beatrice TUDOR 

 

 
 

Consilier parlamentar, Elena Hrincescu                             Consilier parlamentar, Dan Kalber 
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