PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE, MIJLOACE DE
INFORMARE ÎN MASĂ
Nr.4c-12/361
Bucureşti, 11.04.2022

Către,
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege privind declararea
zilei de 24 iunie ”Ziua Iei”, transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă, pentru examinare pe fond, în procedură obișnuită, cu adresa nr.
PLx. 426 din 4 octombrie 2021.

Președinte,
Iulian BULAI
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

RAPORT
asupra Proiectului de Lege privind declararea zilei de 24 iunie „Ziua Iei”
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită, cu
Proiectul de Lege privind declararea zilei de 24 iunie „Ziua Iei”, transmis cu adresa
nr. PLx. 426 din 4 octombrie 2021 şi înregistrat cu 4c-12/361/11.10.2021.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în
ședința din data de 27 octombrie 2021, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din
Constitutia României.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art.
92, alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.





La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu observații și propuneri - nr. 576/
19.07.2021;
punctul de vedere al Guvernului potrivit căruia "Parlamentul va decide asupra
oportunității adoptării acestei inițiative legislative", transmis cu adresa nr.
2914/29.03.2022;
avizul favorabil al Comisiei permanente comunea Camerei Deputaților și
Senatului pentru relația cu UNESCO;
avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, nr. 4c-11/1057 din 13
octombrie 2021;
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 avizul favorabil al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor
țării, nr. 4c- 21/232 din 3 noiembrie 2021;
 avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea
teritoriului, nr. 4c- 7/456 din 16 noiembrie 2021;
 avizul favorabil al Comisiei juridice de disciplină și imunități.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de 24 iunie
„Ziua Iei”. Potrivit iniţiativei, cu acest prilej, pot fi organizate activităţi culturale,
sociale şi artistice şi pot fi difuzate, prin mijloacele de informare în masă, materiale
care vizează promovarea şi protejarea iei. Autorităţile administraţiei publice centrale
şi locale pot acorda sprijin logistic şi pot aloca fonduri din bugetele proprii în
vederea organizării şi derulării în bune condiţii a evenimentelor dedicate, în limita
alocărilor bugetare aprobate. Unităţile educaţionale, unităţile de cult, centrele
comunitare, instituţiile culturale, precum şi reprezentanţele diplomatice ale
României, sunt invitate să participe la acţiuni de promovare a iei.
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a examinat
proiectul de lege în ședința din data de 5 aprilie 2022. La lucrările Comisiei au fost
prezenți deputaţi conform listei de prezență.
În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările ulterioare, la dezbaterile din cadrul ședinței Comisiei a
participat în calitate de invitat, domnul Demeter Andras, Secretar de stat în cadrul
Ministerului Culturii.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu
unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport de
adoptare a Proiectului de Lege privind declararea zilei de 24 iunie „Ziua Iei”, cu
amendamente admise, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul
raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.

Președinte,
Iulian BULAI
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Anexa
Amendamente admise
Proiect de Lege privind declararea zilei de 24 iunie „Ziua Iei”
Nr. crt.
1.

2.

3.

Text adoptat de Senat

Text amendamente admise

LEGE
privind declararea zilei de 24 iunie
„Ziua Iei”

LEGE
pentru instituirea zilei de 24 iunie ca
„Ziua Iei”

Autor: Comisia pentru cultură, arte,
miloace de informare în masă
Art.1 - Se declară ziua de 24 iunie „Ziua Art. 1. – Se instituie ziua de 24 iunie
Iei”.
ca „Ziua Iei”.
Autor: Comisia pentru cultură, arte,
miloace de informare în masă
Art.2.- (1) Cu prilejul Zilei Iei pot fi Art.2.- (1) Nemodificat
organizate activități culturale, sociale și
artistice și pot fi difuzate, prin mijloace
de informare în masă, materiale care
vizează promovarea și protejarea iei.
(2) Autoritățile administrației publice (2) Autoritățile administrației publice
centrale și locale pot acorda sprijin centrale și locale pot acorda sprijin
logistic și pot aloca fonduri din bugetele logistic și pot aloca fonduri din
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Motivare amendamente
admise
Tehnică legislativă

Reformulare pentru claritate

Reformulare pentru claritate

proprii în vederea organizării și derulării
în bune condițiia evenimentelor
dedicate, în limita alocărilor bugetare
aprobate.
Unitățile
educaționale,
unitățile de cult, centrele comunitare,
instituțiile
culturale,
precum
și
reprezentanțele
diplomatice
ale
României, sunt invitate să participe la
acțiuni de promovare a iei.

bugetele proprii în vederea organizării
și derulării în bune condițiia
evenimentelor dedicate, în limita
alocărilor bugetare aprobate. Unitățile
de învâțământ, unitățile de cult,
centrele
comunitare,
instituțiile
culturale, precum și reprezentanțele
diplomatice ale României, sunt
invitate să participe la acțiuni de
promovare a iei.
Autor: Comisia pentru cultură, arte,
miloace de informare în masă
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