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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind declararea zilei de 21 martie ca 
Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorităţii  tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez, 
trimis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. 
PLx. 621/2015. 
            În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE 
 

            Nicolae PĂUN 

elena.zorila
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU DREPTURILE  OMULUI, CULTE                                 Bucureşti,  13 octombrie 2015              
ŞI  PROBLEMELE MINORITĂŢILOR  NAŢIONALE                                   Nr.4c-5/663                                    

                                                                                                                                                            PL-X  621/2015                   
           

 
                              RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii 
minorităţii  tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez 

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

omului, culte  şi  problemele  minorităţilor  naţionale a fost sesizată cu adresa nr. PL-x  523 din 27 noiembrie 2013, spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru 
membrii minorităţii  tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez, înregistrat cu nr.4c-5/663/29 septembrie 
2015. 

 La întocmirea prezentului raport Comisia pentru drepturile  omului, culte  şi  problemele  minorităţilor  naţionale a  
avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu nr.471/13.05/2015; 
- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu nr. PLx-621/2015 din 6 octombrie 2015; 
- avizul  favorabil  al  Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu 

nr. 4c-6/331 din  13 octombrie 2015; 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  în  şedinţa din 22 septembrie 2015. 
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Camera Deputaţilor este  Cameră decizonală, potrivit prevederilor art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, cu  referire  la prevederile art. 75 din Constituţia României, republicată. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii 
pentru membrii minorităţii  tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez, şi care este cea mai importantă 
celebrare după Bayram. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii   Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au examinat proiectul de lege sus-menţionat, în şedinţa din     
13 octombrie 2015.  

La lucrările comisiei a participat, în calitate de  iniţiator, dl deputat Amet Varol. 
La dezbaterea iniţiativei legislative, din totalul de 11 membri ai Comisiei au fost prezenţi 10 deputaţi. 
În urma examinării  proiectului de lege şi a punctelor de vedere exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind declararea zilei de 
21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorităţii  tătare turco-musulmane din România - denumită 
Nawrez, cu un amendament admis, prezentat în Anexa 1 la prezentul raport. 

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

 
         Nicolae PĂUN                                                                                              Ioan Sorin ROMAN                            

 
                                                                                                                         
         
 
 
 
 
                                                                                                            
Întocmit, 
consilier parlamentar   Onesia Babeş 
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ANEXA nr. 1 
 AMENDAMENT ADMIS 

la proiectul de Lege privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorităţii  
tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez 

 
Nr. 
crt. 
 

 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

1. LEGE 
privind declararea zilei de 21 martie ca 
Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru 
membrii minorităţii  tătare turco-
musulmane din România - denumită 
Nawrez 
 

Nemodificat.  

2. Art.1. - Se declară ziua de 21 martie ca 
Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii 
minorităţii  tătare turco-musulmane din 
România - denumită Nawrez 
 

Nemodificat.  

3. Art.2. - În localităţile în care se organizează 
manifestări dedicate sărbătoririi Nawrez, 
autorităţile administraţiei publice locale pot 
contribui cu sprijin logistic şi/sau financiar, 
după caz. 
 

Nemodificat.  

4. Art.3. - Societatea Română de Televiziune şi 
Societatea Română de Radiodifuziune pot 
transmite, în cadrul emisiunilor dedicate 
minorităţilor naţionale, aspecte de la 
manifestările dedicate Sărbătoarei  Nawrez. 

Art.3. - Societatea Română de Televiziune şi 
Societatea Română de Radiodifuziune pot 
transmite, în cadrul emisiunilor dedicate 
minorităţilor naţionale, aspecte de la manifestările 
dedicate Sărbătorii  Nawrez. 
 
Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 
 

Pentru o corectă reglementare. 

 
   


