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BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind declararea zilei de 28 noiembrie – Ziua Bucovinei, trimis cu 

adresa nr. PL. x 348 din 7 octombrie 2013, înregistrat la Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului cu nr.4c-6/387 din 7 octombrie 

2013, respectiv la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

cu nr.4c-10/176 din 10 octombrie 2013. 

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

categoria legilor ordinare. 

  

 

VICEPREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Laurențiu NISTOR Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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RAPORT COMUN  
asupra  

proiectului de Lege privind declararea zilei de 28 noiembrie – Ziua Bucovinei 
 
 

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

administraţie publică și amenajarea teritoriului şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au 

fost sesizate, prin adresa nr. PL.x 348 din 7 octombrie 2013, cu dezbaterea pe fond, a Proiectului de Lege 

privind declararea zilei de 28 noiembrie – Ziua Bucovinei, înregistrat la Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului cu nr. 4c-6/387/08.10.2013 și la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă cu nr. 4c-10/176/09.10.2013. 

La întocmirea prezentului raport comun Comisiile sesizate în fond au avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.439/22.05.2013); 

 avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/466/16.10.2013); 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/1096/16.10.2013); 

 punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr.1508/28.08.2013). 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din data de 2 octombrie 2013, cu respectarea 

prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată și ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea datei de 28 noiembrie ca fiind Ziua Bucovinei, 

dată la care s-a proclamat alipirea sa la patria mamă. În data de 28 noiembrie, a fost convocat la Cernăuţi un 

Congres general al Bucovinei, la care au participat reprezentaţi ai românilor şi ai tuturor etniilor din această 

provincie. Această adunare a proclamat cu unanimitatea voturilor exprimate, Unirea necondiţională a Bucovinei cu 

România. 

Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, examinarea proiectului 

de lege a avut loc în şedinţe separate, în data de 12 noiembrie 2013 de către Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului și în datele de 15 octombrie 2013 şi 3 iunie 2015 de către Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

Din numărul total de 36 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 

prezenţi la lucrări 33 deputaţi, iar din totalul de 23 membri ai Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă, au fost prezenți 21 deputați. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, domnul Alexandru Oprean - secretar de stat și doamna Irina Cajal - subsecretar de stat în 

cadrul Ministerului Culturii. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege pentru declararea 

zilei de 28 noiembrie – Ziua Bucovinei, cu amendamente admise prevăzute în anexa la prezentul raport comun. 
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 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
 

Laurențiu NISTOR 
 

    Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

                        SECRETAR, 
 

SECRETAR, 

Constantin AVRAM Florin - Costin PÂSLARU 
 

 
 
 
 
Șef serviciu, Sofia Chelaru Consilier parlamentar, Cristina Dan  
Consilier parlamentar, Roxana Feraru                                             Consilier parlamentar, Dan Kalber 
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Anexa 
                                         

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 

 
Nr. 
Crt. 

Text Senat Amendamente propuse 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1. LEGE  

privind declararea zilei de 28 
noiembrie – Ziua Bucovinei 

 

Nemodificat    

 2.  Art. 1.- Ziua de 28 noiembrie va fi 
sărbătorită în fiecare an ca Ziua 
Bucovinei. 
 
 
 

 Art. 1. - Se declară ziua de 28 
noiembrie - Ziua Bucovinei. 
 
(Autori: Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă și 
Comisia pentru administraţie publică și 

amenajarea teritoriului) 
 

Pentru corelare cu 
titlul legii şi pentru 
respectarea modului 
de redactare al 
actelor normative. 
 

 3.  Art.2.- (1) Parlamentul, 
Preşedintele României, Guvernul, 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale pot organiza 
manifestări prilejuite de sărbătorirea 
zilei prevăzute la art. 1. 
 
 (2) Fondurile necesare organizării 
evenimentelor prilejuite de Ziua 
Bucovinei pot fi asigurate din bugetele 
locale sau din bugetul autorităţilor şi 
instituţiilor publice. 

 Art. 2.- (1) Cu prilejul 
sărbătoririi    zilei  
prevăzute la art.1 autorităţile 
administraţiei publice centrale şi 
locale, precum şi instituţiile publice 
pot organiza manifestări cu caracter 
cultural-ştiinţific. 
 (2) Fondurile necesare organizării 
evenimentelor prilejuite de 
sărbătorirea  Zilei Bucovinei pot fi 
asigurate din bugetele locale sau, 
după caz, din bugetele autorităţilor 
administraţiei publice centrale ori 
ale instituţiilor publice. 
 

Pentru o exprimare 
mai sintetică şi mai 
explicită. 
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(Autori: Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă și 

Comisia pentru administraţie publică 
și amenajarea teritoriului) 
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