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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,  
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT  
Bucureşti,  02 iunie 2014 
Nr. 4C-9/91 

          COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE ȘI   
             MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ 
             Bucureşti, 02 iunie 2014 
             Nr. 4C- 10/89 

 
 

RAPORT COMUN  
asupra propunerii legislative privind instituirea Zilei Naționale a Literaturii Române  

(Plx. 199/2014) 
 

 1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin adresa nr. Plx. 199 din 14 aprilie 2014, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă, au fost sesizate spre dezbatere şi avizare, în fond, cu propunerea legislativă 
privind instituirea Zilei Naționale a Literaturii Române. 
 

La întocmirea raportului, Comisiile au avut în vedere avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, avizul Consiliului Legislativ și Punctul de vedere al Guvernului. 

 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 9 aprilie ca zi a literaturii române, cu scopul 
încurajării activităților culturale și educative menite să promoveze literatura română, în țară și în străinătate.  
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2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 

 
3. Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 08 aprilie 2014. 
 
4. În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 

Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate. 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de  27 

mai 2014. 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi, din totalul de 22 de membri ai Comisiei. 
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 
Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au hotărât, cu unanimitate de voturi,  respingerea 

propunerii legislative.   
 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea legislativă în şedinţele din data de 22 aprilie 

și 13 mai 2014.   
La lucrări au fost prezenţi 15 deputaţi din totalul de 27 membri ai Comisiei.  
La dezbaterea propunerii legislative au participat în calitate de invitați, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: domnul Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat în cadrul Ministerului 
Educaţiei Naţionale și doamna Irina Cajal - secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
respingerea propunerii legislative.   

 
5. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să propună Plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 
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 - Ministerul Culturii şi Ministerul Educaţiei Naţionale nu au competenţa de a coordona activităţile desfăşurate de 
reprezentanţele diplomatice ale României, de organizaţiile neguvernamentale sau de către cele ce se află în subordinea acestora, 
aşa cum se propune prin intermediul art. 3 al iniţiativei legislative;  
 - având în vedere faptul că soluţiile preconizate pot determina influenţe financiare suplimentare asupra bugetului general 
consolidat, ar fi fost necesar, potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, ca Expunerea de motive să fie însoţită de fişa financiară, în care să fie înscrise efectele financiare asupra 
bugetului general consolidat; 
 - activităţile avute în vedere de propunerea legislativă pot fi inserate în calendarul de evenimente dedicate unor aniversări 
existente (Ziua Națională a Limbii Române, la 31 august, și Ziua Națională a Culturii Române, la 15 ianuarie).  
 

 
PREŞEDINTE 
Angel TÎLVĂR 

 
 

PREŞEDINTE 
Gigel – Sorinel Ştirbu 

SECRETAR 
Victor CRISTEA 

 
 

SECRETAR 
Florin – Costin Pâslaru 

 
 

Consilier parlamentar 
 Ioana Florina Mînzu     

 
Consilieri parlamentari  

Cristina Dan 
Dan Kalber 

 
 


