
 

 1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

R A P O R T  

asupra Propunerii legislative privind declararea zilei 
 de 27 Martie Ziua Reunirii 

 
 Propunerea legislativă privind declararea zilei de 27 Martie Ziua Reunirii a fost 

transmisă Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr. 

P. l. - x  603 din 19 decembrie 2014 şi înregistrată la Comisie cu nr.4c-

10/231/22.12.2014. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în 

fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului, precum şi Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, aceasta din urmă, transmiţând un aviz favorabil. La redactarea 

raportului, Comisia a ţinut cont de avizul favorabil nr. 546/08.05.2014, emis de 

Consiliul Legislativ. Guvernul României nu a transmis un punct de vedere asupra 

acestei iniţiative legislative. 

Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată, iniţiativa 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

Prezenta propunere legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din  data de 15 decembrie 2014. 

Obiectul reglementării îl constituie declararea zilei de 27 martie, Ziua Reunirii 

şi propune ca ceastă zi să fie sărbătorită  printr-o şedinţă festivă în plenul 

Parlamentului.   

Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din data de 17 

februarie 2015. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 18 deputaţi din 

totalul de 23 de membri ai Comisiei. 

În conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, la lucrările Comisiei, din partea Ministerului Culturii, a participat domnul 

secretar de stat Alexandru Oprean.  
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Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în 

sală în momentul votului.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, precum şi 

ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  propunerea legislativă 

este de  competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. În urma dezbaterii, Comisia 

pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune plenului respingerea 

Propunerii legislative privind  declararea zilei de 27 Martie Ziua Reunirii. 

Respingerea propunerii legislative se întemeiază pe următoarele considerente:  

în cursul luărilor de cuvânt membrii Comisiei au recunoscut semnificaţia datei de 27 

martie 1918, ca zi a momentului istoric al revenirii Basarabiei la patria mamă, dar, în 

acelaşi timp, au subliniat faptul că sentimentele patriotice nu se implementează prin 

lege, ci prin educaţie, la şcoală şi în familie; de asemenea nu se justifică 

reglementarea, prin lege, a programului activităţilor din Parlament, programul celor 

două Camere fiind flexibil, adaptat la priorităţile de moment ale legislativului. Astfel, 

s-a subliniat faptul că, de multe ori, evenimente cu semnificaţie istorică – cum ar fi 1 

decembrie 1918, sau 22 decembrie 1989 - sunt omagiate în şedinţe solemne la datele 

stabilite de Birourile permanente, în funcţie de calendar şi de priorităţile agendei 

parlamentare.  

 

       PREŞEDINTE,               SECRETAR, 

Gigel – Sorinel ŞTIRBU       Florin Costin PÂSLARU 
  
                                         
 Consilier parlamentar,                                            Consilier parlamentar, 
       Cristina Dan                                                               Dan Kalber 
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