
   

 
Bucureşti, 3 noiembrie 2021 

Nr.4c-21/232 

 

 

 

AVIZ 

asupra  Proiectului de Lege privind declararea zilei de 24 iunie ”Ziua Iei” 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, 

spre dezbatere în avizare, cu Proiectul de Lege privind declararea zilei de 24 iunie 

”Ziua Iei”,  trimis prin adresa  PL-x 426/2021 din 4 octombrie 2021 și înregistrat cu 

nr. 4c-21/232 din data de 4 octombrie 2021. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă inițiativa legislativă în 

şedinţa din 27 septembrie 2021.   

Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile 

de români din afara graniţelor ţării a dezbătut Proiectul de lege menționat mai sus, 

în şedinţa în sistem mixt din data de  3 noiembrie 2021. 

 

 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 

  



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de 24 iunie 

„Ziua Iei”. Potrivit iniţiativei, cu acest prilej, pot fi organizate activităţi culturale, 

sociale şi artistice şi pot fi difuzate, prin mijloacele de informare în masă, materiale 

care vizează promovarea şi protejarea iei. Autorităţile administraţiei publice centrale 

şi locale pot acorda sprijin logistic şi pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea 

organizării şi derulării în bune condiţii a evenimentelor dedicate, în limita alocărilor 

bugetare aprobate. Unităţile educaţionale, unităţile de cult, centrele comunitare, 

instituţiile culturale, precum şi reprezentanţele diplomatice ale României, sunt 

invitate să participe la acţiuni de promovare a iei. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 

motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis 

prin adresa cu nr. 576/19.07.2021 și avizul nefavorabil al Consiliului Economic și 

Social, transmis prin adresa cu nr. 5331/19.07.2021. 

           În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

 Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

  

              PREȘEDINTE, 

                 Gigel-Sorinel Știrbu 

 

SECRETAR, 

Florin-Alexandru Alexe 

 

 

 

 

Întocmit : consilier parlamentar David-Șutac Ana-Irena 

 

 


