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              Către, 
 

    BIROUL PERMANENT AL  
    CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Turce în România, 

transmis  Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă pentru dezbatere în fond,cu adresa nr. PL-x 162 din 13 aprilie 2016. 

           În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE,                                                                          PREŞEDINTE 

 
    Iusein IBRAM                                                                   Gigel-Sorinel ŞTIRBU 

elena.zorila
Original
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COMISIA PENTRU DREPTURILE 

OMULUI, CULTE ŞI PROBLEMELE 
MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 

Nr. 4c-5/383/2016                        

 COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE, 
MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ 

 
Nr. 4c-10/128/2016 

                                                                                                                                                                               PL-x 162/2016          
 

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Turce în România 

   
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Turce în România, transmis cu adresa nr. PL-x 162 
din 13 aprilie 2016, înregistrat la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, sub nr.4c-
5/383 din 14 aprilie  2016 şi, respectiv, la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă sub nr.4c-10/128 din 14 
aprilie 2016. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 5 aprilie 2016.  
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr.15 din 06 ianuarie 2016. 
Comisia juridică, de disciplină şi iunităţi a avizat favorabil proiectul de lege. 
Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.63/DPSG din 21 ianuarie 2016, susţine adoptarea iniţiativei 

legislative, sub rezerva însuşirii unor observaţii şi propuneri. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 5 iunie ca Ziua Limbii Turce în România, prilej de a 

face cunoscute valorile, tradiţiile şi obiceiurile minorităţii turce. Cu această ocazie vor fi organizate manifestări culturale, 
omagieri ale unor personalităţi turce, prezentări de carte, spectacole cultural-artistice. 
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În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii celor două 
Comisii au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  au  dezbătut  iniţiativa 
legislativă  în data  de 8 iunie 2016. Din numărul total de 12  membri ai Comisiei au participat la şedinţă 8 deputaţi. 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbateri a participat domnul 
Mihai Ghyka, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi domnul Amet Aledin, secretar de stat în cadrul 
Departamentului pentru Relaţii Interetnice. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a examinat proiectul de lege în data de 20 septembrie 2016. 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 26 de membri. 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbateri a participat domnul 
Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate,   membrii celor două Comisii au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru instituirea Zilei 
Limbii Turce în România, cu amendamente admise cuprinse în anexă. 

.  
       

PREŞEDINTE,                                                                          PREŞEDINTE 
 

    Iusein IBRAM                                                                   Gigel-Sorinel ŞTIRBU 

 

SECRETAR,                                                                             SECRETAR, 
Ioan Sorin ROMAN                                                      Florin – Costin PÂSLARU 

 

 
Consilier parlamentar                                                                                                                                                                                                                                                                       Consilieri parlamentari   
Onesia Babeş                                                                                                                                                                                                                                                                                    Cristina Dan 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dan Kalber 
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                       Anexa 
Amendamente admise  

 
Nr. 
crt. 

 
Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea amendamentului 

 0 1 2 3 
1 LEGE pentru instituirea Zilei Limbii 

Turce în România 
 LEGE pentru instituirea Zilei Limbii 
Turce 

 
Autori: Comisia pentru cultură şi 

Comisia pentru drepturile omului 

Pentru unitatea terminologică cu 
legile adoptate în materie (Lege 
pentru instituirea Zilei Limbii 
Maghiare, Lege pentru 
instituirea Zilei Limbii Cehe 
etc.)  

2. Art. 1. – Se instituie ziua de 5 iunie ca 
Ziua Limbii Turce în România. 

Art. 1. – Se instituie ziua de 5 iunie ca 
Ziua Limbii Turce. 

 

3 Art.2. – (1) Anual, cu prilejul 
sărbătoririi Zilei Limbii Turce în 
România, în localităţile în care trăiesc 
membri ai comunităţii turce se 
organizează manifestări culturale 
dedicate acestei sărbători. 
 
(2) Autorităţile administraţiei publice 
locale şi organizaţiile 
neguvernamentale interesate pot 
sprijini organizarea manifestărilor 
dedicate sărbătoririi acestei zile. 
 
 
 
 

Art.2. – (1) Anual, cu prilejul sărbătoririi 
Zilei Limbii Turce în localităţile în care 
trăiesc membri ai comunităţii turce se 
organizează manifestări culturale 
dedicate acestei sărbători. 
 
 
(2) Autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi 
organizaţiile neguvernamentale 
interesate pot sprijini logistic şi/sau 
financiar, după caz, organizarea 
manifestărilor dedicate sărbătoririi 
acestei zile. 
  Autori: Comisia pentru cultură şi 
Comisia pentru drepturile omului  

 
 
 
 
 
 
 
Amendament de tehnică 
legislativă  
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(3) Societatea Română de 
Radiodifuziune şi Societatea Română 
de Televiziune, în calitate de servicii 
publice, pot include în programele lor 
emisiuni ori aspecte de la manifestările 
dedicate acestei sărbători. 

Nemodificat 
 
 

4. Art.3. – În instituţiile de învăţământ în 
care se predă limba turcă, în ziua de 5 
iunie se pot organiza manifestări 
culturale dedicate acestei sărbători. 

Nemodificat  

 


