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                                                                          Bucureşti, 07.09.2022 

                                                                             Nr.4c-8/440 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru declararea florii de bujor ca Floare 

Naţională a României 

 

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

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege  

pentru declararea florii de bujor ca Floare Naţională a României, trimis cu 

adresa nr. PL-x 427/2022 din 29 iunie și înregistrat cu nr.4c-8/390/2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea bujorului ca 

Floare Naţională a României, soluţiile legislative vizând reglementarea organizării 

anuale, la nivel naţional şi local al unui Festival al bujorului, stabilirea unor măsuri 

de protecţie a rezervaţiilor naturale de bujor, organizarea periodică la nivel local al 

unor expoziţii florale, stimularea şi sprijinirea cultivării bujorului în parcuri şi grădini 

publice, vernisarea unor expoziţii de pictură dedicate bujorului, precum şi emiterea 

unor emisiuni filatelice, având ca temă florală diferite specii ale florii de bujor.  

 Totodată, iniţiativa legislativă instituie obligaţia autorităţilor administraţiei 

publice locale de a sprijini material şi logistic întreţinerea şi protejarea rezervaţiilor 

naturale de bujor românesc şi de a lua măsuri pentru adaptarea la condiţiile pedo-

climatice din România a diferitelor specii de bujor existente în alte ţări, precum şi de 

a organiza periodic expoziţii florale care să marcheze floarea de bujor ca Floare 

Naţională a României şi de a amenaja în parcuri şi grădini publice, spaţii florale 

rezervate cultivării florii de bujor. 
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Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 685/17.06.2022, avizează favorabil 

proiectul de lege cu observații și propuneri. 

Consiliul Economic și Social, cu avizul nr. b343/27.05.2022, avizează 

nefavorabil proiectul de lege. 

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

cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României în sedința din 

data de 27 iunie 2022. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 7 septembrie 2022. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru declararea florii de bujor ca Floare 

Naţională a României. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională.   
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