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            Înraport de obiectul şiconţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
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elena.zorila
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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor  

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorit ăţilorna ţionale 

 

Bucureşti,23 septembrie2019PLx.397/2019 

Nr. 4c-6/548      
 

     RAPORT  
 

asupraproiectului de Lege privind instituirea zilei de 12 Octombrie - Ziua limbii, alfabetului şi culturii armene 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru  drepturile  
omului, culte  şi  problemele  minorităţilornaţionale  a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu 
proiectul deLege privind instituirea zilei de 12 Octombrie - Ziua limbii, alfabetului şi culturii armene, trimis cu adresa 
nr. PLx.397 din 23 septembrie 2019, înregistrat sub nr.4c-6/548 din 23 septembrie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 18 septembrie 2019.  
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, cu referire la prevederile art. 75 dinConstituţia României, republicată. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 651/01.08.2019. 
 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementaredeclararea zilei de 12 octombrie ca Ziua limbii, 

alfabetului şi culturii armene. Astfel, se preconizează organizarea unor manifestări şi programe culturale, educative, 
artistice, cu caracter social sau ştiinţific, consacrate promovării limbii, alfabetului şi culturii armene.  

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii  Comisiei au 
examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 23 septembrie 2019. 

La lucrările Comisiei pentru  drepturile  omului, culte  şi  problemele  minorităţilornaţionaleşi-au înregistrat 
prezenţa6 deputaţi, din totalul de  7 membri ai Comisiei. 
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La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare,domnul  deputat Varujan Pambuccian, în calitate de iniţiator al propunerii 
legislative. 

În urmaexaminării proiectului de lege, a documentelor anexate, precum şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisieiau hotărât,cu  unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţiloradoptarea proiectului de Lege 
privind instituirea zilei de 12 Octombrie - Ziua limbii, alfabetului şi culturii armene cu amendamente admise, 
prezentate în anexa care face parte din prezentul raport.  

În raport cu obiectul şiconţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 

             Deputat Iusein IBRAM                          Deputat Sergiu Cosmin VLAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
 
consilierparlamentar  OnesiaBabeş 
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Anexă 
AmendamenteadmisePL-x 397/2019 

 
Nr  
crt  Textadoptat de Senat Text propus de comisie 

(autorulamendamentului) 
Motivareaamend

amentului 

1. 

Lege 
privind instituirea zilei de 12 Octombrie - Ziua 

limbii, alfabetului şi culturii armene 

Lege 
privind instituirea zilei de 12 octombrie ca Ziua 
limbii, alfabetului şi culturii armene 
 
Autor: Comisiapentrudrepturileomului 

Pentruunitatearegl
ementării, cu 
legislaţiaînmaterie. 

2. 

Art.1. - Se instituieziua de 12 Octombrie ca 
Ziua limbii, alfabetului şi culturii armene. 

Art.1. - Se instituieziua de 12 octombrie ca Ziua 
limbii, alfabetului şi culturii armene. 
 
Autor: Comisiapentrudrepturileomului 

Pentruunitatearegl
ementării. 

3. 

Art.2.  -(1)Sărbătorireazileilimbii, alfabetului şi 
culturii armenepoatefiorganizată de 
cătreautorităţileadministraţiei publice 
centraleşilocaleșiinstituțiileaflateînsubordineasa
ucoordonareaacestora, de 
cătresocietateacivilășipersoanefiziceșijuridice, 
prinorganizareași/sauparticipareala programe 
șimanifestăriculturale, educative, artistice, cu 
caracter social sauștiințific, 
consacratepromovăriilimbii, alfabetului şi 
culturii armene. 
(2) Autorităţileadministraţiei publice 

centraleşilocaleșiinstituțiileaflateînsubordineasa
ucoordonareaacestorapotacorda 
sprijinlogisticşipot aloca 
fonduridinbugeteleproprii,învedereaorganizăriiş
iderulăriiînbunecondiţiiamanifestărilorprevăzut
elaalin.(1), în limita 
alocaţiilorbugetareaprobate. 
 
 

Art.2.  -(1)SărbătorireaZileilimbii, alfabetului şi 
culturii armenepoatefiorganizată de 
cătreautorităţileadministraţiei publice 
centraleşilocale, de 
cătreinstituțiileaflateînsubordineasaucoordonareaa
cestora, precumși de cătresocietateacivilă, 
persoanefiziceșipersoanejuridice, 
prinorganizareași/sauparticipareala programe 
șimanifestăriculturale, educative, artistice, cu 
caracter social sauștiințific, 
consacratepromovăriilimbii, alfabetului şi culturii 
armene. 
(2) Autorităţileadministraţiei publice 

centraleşilocale,precumșiinstituțiileaflateînsubordi
neasaucoordonareaacestorapotacorda 
sprijinlogisticşipot aloca 
fonduridinbugeteleproprii,învedereaorganizăriişide
rulăriiînbunecondiţiiamanifestărilorprevăzutelaalin
.(1), în limita alocaţiilorbugetareaprobate. 
 
Autor: Comisiapentrudrepturileomului 

Pentru o 
reglementarecorect
ă. 
 



 5

    
 

 


