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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL SUPLIMENTAR asupra 
proiectului de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca „Ziua Victoriei 
Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti”, transmis cu adresa  nr. PL-x 
397 din 25 iunie 2018 şi înregistrat cu nr.4c-11/617 din 25 iunie 2018. 

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

VICEPREŞEDINTE, 
                                                      Ioan Cupșa 
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Conform cu originalul
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RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra proiectului de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca 

„Ziua Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti”,  
 
 

În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de miercuri, 12 
decembrie 2018, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, s-a hotărât retrimiterea 
proiectului de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca „Ziua Victoriei 
Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti”, Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi în vederea examinării şi depunerii unui nou raport.   

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat,  în şedinţa din 20 iunie  2018. 
Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este  Cameră decizională 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului 
nr.366 din 20 aprilie 2018.  

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.2549 din 15 aprilie 
2020 susține adoptarea inițiativei legislative. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.3263 din 23 aprilie 
2021, Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării acestei inițiative 
legislative. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 11 iunie, 
Ziua Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti. Potrivit 
expunerii de motive, măsura este justificată prin evenimentul istoric care a avut 
loc la data de 11 iunie 1848, când, la Bucureşti, sub presiunea maselor, a fost 
semnată „Proclamaţia de la Islaz”, socotită a fi „însuşi fundamentul democraţiei 
româneşti”. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, în şedinţa 
din 7 iunie 2022.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  prezenţi la 
şedinţă  conform listei de  prezenţă. 



În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au hotărât, cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor, 
adoptarea, proiectului de Lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca „Ziua 
Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti”, cu amendamentele 
admise redate în Anexa I. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 
 
 
            VICEPREŞEDINTE,                                        SECRETAR,                                      
                Ioan Cupșa                                                 Ladanyi Laszlo-Zsolt 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Consilier  parlamentar 
Florica Manole 

 
 
 
 
 



ANEXA I: amendamente admise  
 

Nr. 
crt 

Forma adoptată de Senat Text adoptat de comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

1 Lege 
privind instituirea zilei de 11 iunie ca „Ziua 

Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei 
Româneşti” 

 

Lege 
privind instituirea Zilei Victoriei 

Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei 
Româneşti şi declararea unor municipii 

ca oraşe - martir ale Revoluţiei de la 1848
 

 

2 Art. 1. – Se instituie ziua de 11 iunie ca „Ziua 
Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei 
Româneşti”. 
 

nemodificat  

3 Art.2.- Autorităţile administraţiei publice  centrale şi 
locale, precum şi organizaţiile neguvernamentale pot 
organiza manifestări şi  acţiuni publice dedicate 
sărbătoririi acestei zile. 

nemodificat  

4  Art.3. – În semn de cinstire a eroismului 
manifestat şi a  memoriei martirilor căzuţi 
în lupta pentru victoria Revoluţiei de la 
1848 şi a democraţiei româneşti, 
municipiile Bucureşti, Blaj şi Craiova se 
declară oraşe-martir ale Revoluţiei de la  
1848. 
Autori: deputat Ioan Cupşa, deputat Florin 
Claudiu Roman – Grup PNL şi  
deputat Simona Bucura-Oprescu – Grup 
PSD 

 

 


