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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 

 Bucureşti,  6.05.2003 
Nr. 620/2002 

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative „Lege pentru instituirea”Ziua NATO în România”” 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă „Lege pentru instituirea”Ziua NATO în 
România” ”, trimisă cu adresa nr.620/2002 din 25 februarie 2003, înregistrată sub nr.31/215 din 25 februarie 2003. 
  Consiliul  Legislativ, cu avizul nr.225 din 13 februarie 2003, a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 
observaţii şi propuneri. 
  Cu adresa nr.1280/M.P.R. din 14.03.2003, Guvernul României a transmis punctul său de  vedere, în care s-au 
prezentat observaţii şi propuneri, precizând că nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
  Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, a hotărât respingerea propunerii legislative, conform  avizului nr.123 
din 24.03.2003.   
  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu avizul nr.32/149 din 19.03.2003, a avizat  
negativ propunerea legislativă. 
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  Obiectul de reglementare al propunerii legislative îl constituie instituirea la data de  21 noiembrie al fiecărui an 
a zilei NATO, ca sărbătoare publică, dedicată democraţiei şi spiritului euro-atlantic. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat propunerea 
legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 6 mai 2003. La lucrările comisiei au luat parte doi dintre iniţiatorii propunerii 
legislative: domnii deputaţi Ioan Timiş şi Sandor Tamaş. La dezbaterea propunerii legislative a participat, ca invitat, domnul 
maior Nenciu Paul, din partea  Direcţiei  Relaţia cu Parlamentul şi Armonizarea Legislaţiei din cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale. 
  Din numărul total de 25 de membrii ai Comisiei, la şedinţă au participat 23  deputaţi. 
  În urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, au hotărât cu majoritate de voturi ( o 
abţinere) să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare propunerea legislativă „Lege pentru 
instituirea „Ziua NATO în România” ”, cu amendamente admise, astfel cum sunt redate în Anexa la prezentul raport. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul  face parte din categoria legilor ordinare. 
 
ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul (text iniţial) Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. 
 
 
 
 

     Titlul legii: 
     „Legea pentru instituirea „Ziua 
NATO în România” ”. 
 
 

     Titlul legii: 
     „Legea privind declararea zilei de 21 
noiembrie Ziua NATO”. 
     Autorul amendamentului: Comisia 
juridică. 

    Îmbunătăţire  redacţională. 
 
 
 
 



 3

0. 1. 2. 3. 
2.      Art.1. (1). Se instituie la data de  21 

noiembrie a fiecărui an „Ziua NATO în 
România”. 
     (2) „Ziua NATO în România” este o 
sărbătoare publică dedicată democraţiei 
şi spiritului european şi euro-atlantic. 
 

     Art.1. Se declară ziua de 21 noiembrie 
Ziua NATO, dedicată democraţiei şi 
spiritului european şi euro-atlantic. 
     Autorul amendamentului: Comisia 
juridică. 

     Pentru sistematizarea 
textului şi respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

3.      Art.2 (1). Guvernul va organiza 
manifestări publice dedicate acestei zile. 
     2) Mass-media publică va susţine 
aceste manifestări prin programele sale. 
 

     Text nemodificat.  

4.      Art.3. Administraţiile publice locale, 
organizaţiile nonguvernamentale 
interesate, reprezentanţii societăţii civile, 
vor putea sprijini manifestările 
organizate de către Guvern. 

     Art.3. Autorităţile administraţiei 
publice locale, organizaţiile 
nonguvernamentale interesate, 
reprezentanţii societăţii civile, pot sprijini  
manifestările organizate de către Guvern. 
     Autorul amendamentului: Comisia 
juridică. 
 

    Îmbunătăţire redacţională. 

                      PREŞEDINTE,                                                                                                 SECRETAR, 
                               Prof. univ. dr. Ion NEAGU                                                                                Carmen DUMITRIU 
consilier 
dr. Corneliu Manda 


