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A V I Z 

Propunere legislativă privind 
"Legea Centenarului Marii Uniri 

de la 1 Decembrie 1918" 
 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu Propunerea legislativă 
privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" trimisă cu adresa nr. Plx. 466 din 
17 octombrie 2016, înregistrată la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-11/1151 din 
18 octombrie 2016. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins Propunerea legislativă, în şedinţa 
din 10 octombrie 2016. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea, ca decoraţii naţionale, a 
Crucii Comemorative „100 de ani de la Primul Război Mondial”, a Medaliei aniversare „100 de ani 
de la făurirea Statului Naţional Unitar Român”, precum şi a titlului de onoare „Loc al Centenarului 
1918-2018”.  

Potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi au examinat în şedinţa din data de 25 octombrie 2016, iniţiativa legislativă 
supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
transmis prin adresa cu nr. 154 din 26.02.2016 şi punctul de vedere al Guvernului, transmis prin 
adresa cu nr.9952 din 14.10.2016, conform căruia susţine adoptarea acestei iniţiative legislative sub 
rezerva însuşirii propunerilor şi observaţiilor din adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 47 din 
27.09.2016, anexată acestui punct de vedere. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să avizeze favorabil propunerea legislativă. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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