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Propunerii legislative privind înfiinţarea Muzeului Centenarului Marii Uniri 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu Propunerea legislativă privind înfiinţarea Muzeului Centenarului Marii 
Uniri, trimis cu adresa nr. Pl-x 358  din 4 iunie 2018, înregistrată cu nr.4c-11/540 din 5 iunie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 
ziua de 29 mai 2018. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) 
şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea, în Bucureşti, a Muzeului 
Centenarului Marii Uniri, instituţie publică de importanţă naţională, cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Scopul principal al Muzeului este 
documentarea, cercetarea istorică şi expunerea către public, prin conferinţe şi expoziţii, a 
evenimentelor care au dus la Marea Unire de la 1918. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în 
şedinţa din ziua de 19 martie 2019. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social, transmis prin adresa cu nr.1223 din 20 martie 
2018 şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu 
nr.292 din 3 aprilie 2018. 

Proiectul are implica�ii asupra bugetului de stat fiind obligatorie solicitarea unei informări din 
partea Guvernului, în conformitate cu dispozi�iile art.111 alin.(1) teza finală din Constitu�ia 
României, republicată. Senatul a solicitat Guvernului un punct de vedere referitor la această 
ini�iativă legislativă la data de 6 martie 2018. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea negativă a propunerii legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi de către Biroul permanent. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
                                     PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 
                                    Nicu�or HALICI                                                  Aida-Cristina CĂRUCERU 
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