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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

RAPORT DE ÎNLOCUIRE 
asupra propunerii legislative pentru declararea zilei de 10 mai - Ziua Declarării Independenţei României 

 
 

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, propunerea legislativă 
pentru declararea zilei de 10 mai – Ziua Declarării Independenţei României a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială, prin adresa nr. Plx 616/2013 din 4 martie 2015, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou 
raport. 

 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.684/04.07.2013) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/1556/12.02.2014) 
• punctele de vedere ale Guvernului (nr.1997/28.10.2013 şi nr.2578/16.12.2013). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare consacrarea zilei de 10 mai ca Ziua Declarării 
Independenţei României.  

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din 

Constituţia României, republicată. 
 

Bucureşti, 30 martie 2015 
Nr. 4c-7/168 
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În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 24 martie 2015, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
(o abţinere), adoptarea propunerii legislative pentru recunoaşterea semnificaţiei deosebite a acestei zile pentru istoria 
poporului român. 

 
Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus anterior cu nr.761/10 aprilie 2014. 

 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 
� d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
� d-l deputat Gigel-Sorinel Ştirbu – iniţiator. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 9 decembrie 2013. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
 
 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului adoptarea iniţiativei legislative cu amendamente, 
redate în anexele care fac parte din prezentul raport.  
 
 

     PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
     Adrian Solomon      Mihăiţă Găină 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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Anexa nr.1 
 

Amendamente admise 
 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
amendamente 

1.  
Titlul legii 
 
Lege pentru declararea zilei de 10 mai – 
Ziua Declarării Independenţei României 
 

 
 
 
Lege pentru declararea zilei de 9 Mai – Ziua 
Proclamării Independenţei României, ca zi 
de sărbătoare naţională 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 

 
Pentru respectarea 
adevărului istoric (a se 
vedea Monitorul Oficial al 
României, 1877, nr. 135 
pag 3861 – Cuvântul 
domnului Carol către 
Senatul României, 15/27 
iunie 1877). 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 

2.  
Art.1 – Se declară „Ziua Declarării 
Independenţei României” – ziua de 10 Mai. 
 

 
Art.1. – Se declară sărbătoare naţională  
ziua de 9 Mai - Ziua Proclamării 
Independenţei României. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Pentru respectarea 
adevărului istoric (a se 
vedea Monitorul Oficial al 
României, 1877, nr. 135 
pag 3861 – Cuvântul 
domnului Carol către 
Senatul României, 15/27 
iunie 1877). 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente 
3.  

Art.2. – Modificarea alin.(1) al art. 134 din 
Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
72 din 5 februarie 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin adăugarea zilei 
de 10 mai ca zi nelucrătoare. 
 

 
Se elimină. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Propunerea nu poate fi 
susţinută din punct de 
vedere financiar. 

4.  
__ 

 
Art.2. – (1) Parlamentul, Preşedintele 
României, Guvernul, celelalte autorităţi 
publice centrale, precum şi autorităţile 
administraţiei publice locale 
organizează manifestări prilejuite de 
sărbătorirea zilei prevăzută la art.1.  
(2) Fondurile necesare pentru 
organizarea diverselor evenimente 
prilejuite de Ziua de 9 Mai pot fi 
asigurate şi din bugetele locale sau din 
bugetul autorităţilor şi instituţiilor 
publice, în limita alocaţiilor bugetare 
aprobate. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
În vederea marcării 
importanţei evenimentului. 
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Anexa nr.2 
 

Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de comisie Amendamentul propus  
 şi autorul acestuia 

Motivarea amendamentelor Camera  
Decizională 

1.  
 
 
Titlul Legii 
 
Lege pentru declararea zilei de 
10 mai – Ziua Declarării 
Independenţei României 
 

 
Domnul deputat Gigel Ştirbu 
propune reformularea textului 
după cum urmează: 
 
„Lege privind declararea zilei de 
10 mai ca Ziua Independenţei 
României” 
 

 

Argumente pentru susţinere: 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

Argumente pentru respingere: 

Pentru respectarea adevărului 
istoric (a se vedea Monitorul 
Oficial al României, 1877, nr. 
135 pag 3861 – Cuvântul 
domnului Carol către Senatul 
României, 15/27 iunie 1877). 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

2.  
 
 
 
 
Art.1 – Se declară „Ziua 
Declarării Independenţei 
României” – ziua de 10 Mai. 
 

 
Domnul deputat Gigel Ştirbu 
propune reformularea textului 
după cum urmează: 
 
„Art.1 – Se declară ziua de 10 
mai ca „Ziua Declarării 
Independenţei României”. 
 
 

 

Argumente pentru susţinere: 

Amendament de tehnică 
legislativă. 
 

Argumente pentru respingere: 

Pentru respectarea adevărului 
istoric (a se vedea Monitorul 
Oficial al României, 1877, nr. 
135 pag 3861 – Cuvântul 
domnului Carol către Senatul 
României, 15/27 iunie 1877). 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de comisie 
Amendamentul propus  

 şi autorul acestuia 
Motivarea amendamentelor 

Camera  
Decizională 

3.  
 
 
 
 
Art.2. – Modificarea alin.(1) al 
art. 134 din Legea nr. 53/2003 – 
Codul Muncii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 72 din 5 februarie 
2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin 
adăugarea zilei de 10 mai ca zi 
nelucrătoare. 
 

 
Domnul deputat Gigel Ştirbu 
propune reformularea textului 
după cum urmează: 
 
„Art.2. – Societatea Română de 
Radiodifuziune şi Societatea 
Română de Televiziune vor 
include în programele lor 
emisiuni prin care să 
evidenţieze semnificaţia 
acestei zile.” 

 

Argumente pentru susţinere: 

În vederea marcării importanţei 
evenimentului. 
 
Argumente pentru respingere: 

Reglementarea nu este necesară, 
întrucât, prin Legea nr.4/1994, SRR 
şi SRTV au obligaţia de a reflecta în 
programele lor toate evenimentele 
majore de interes naţional. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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