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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
Propunerea legislativă pentru consacrarea zilei de 23 mai ca sărbătoare a 
comunităţii armâne din România,  trimisă cu  adresa  nr. Pl x 427 din 4 
octombrie 2021 și înregistrată cu nr. 4c-13/827 din 13 octombrie 2021. 

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

Senatul a respins propunerea legislativă la data de 27 septembrie 2021. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu avizul nr. 

350 din 20 mai 2021. 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă. 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a avizat 

favorabil propunerea legislativă cu avizul nr. 4c-12/360/08.11.2021 din 8 
noiembrie 2021. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a 
avizat favorabil propunerea legislativă cu avizul 4c-7/457 din 16 noiembrie 
2021. 

Potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia a dezbătut 
propunerea legislativă în ședinț a desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 
data de 3 februarie 2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare consacrarea zilei de 
23 mai ca sărbatoare a comunităţii armâne din România. În localităţile în care 
trăiesc persoane aparţinând comunităţii armâne, autorităţile administraţiei 
publice locale şi judeţene, instituţiile publice pot organiza manifestări cultural-
artistice dedicate zilei de 23 mai. Fondurile necesare organizării acestor 
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manifestări pot fi asigurate din bugetele locale ale autorităţilor publice locale şi 
judeţene şi ale instituţiilor publice. Societatea Română de Televiziune şi 
Societatea Română de Radiodifuziune pot transmite, în cadrul unor emisiuni 
speciale, aspecte de la manifestarile dedicate acestui eveniment. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
Expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului 
Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a Propunerii pentru 
consacrarea zilei de 23 mai ca sărbătoare a comunităţii armâne din România. 

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