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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 7 aprilie 2014 

Nr. 4c-7/763  
 
 

 
 
 

R A P O R T 

asupra propunerii legislative privind  

declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare naţională 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 609/2013 din 16 decembrie 2013, cu dezbaterea pe fond, 

în procedură obişnuită, a propunerii legislative privind declararea zilei de 

10 Mai – sărbătoare naţională. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.586/19.06.2013) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1498/12.02.2014) 

• avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic (nr.4c-6/567/4.02.2014) 

• punctul de vedere al Guvernului (nr.1617/06.09.2013). 

 

 

 

 



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare consacrarea 

zilei de 10 mai ca sărbătoare naţională şi declararea acesteia ca zi liberă 

nelucrătoare. Totodată, se propune instituirea în sarcina autorităţilor 

centrale şi locale a obligaţiei de a organiza manifestări prilejuite de 

sărbătorirea acestei zile, în limita alocaţiilor bugetare aprobate. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 2 aprilie 2014 

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Culturii: 

 d-na Irina Sanda Cajal – Subsecretar de Stat  

 d-l Cornel Frimu – consilier. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 9 

decembrie 2013. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

  
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 

considerente: 

• iniţiatorii nu precizează sursele financiare necesare aplicării măsurilor 

propuse, încălcându-se astfel dispoziţiile art.138 alin.(5) din Constituţia 

României, republicată, cât şi cele ale art.7 alin.(1) din Legea 

responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010; 
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• în raport cu intenţia de reglementare, trimiterea de la art.2 din 

iniţiativa legislativă trebuie făcută la art.139 alin.(1) din Legea 

nr.53/2003 - Codul muncii, care a fost republicată în Monitorul Oficial al 

României, nr. 345/18.05.2011, Partea I, dându-se textelor o nouă 

numerotare, astfel că articolul care se doreşte a fi modificat, art. 134, a 

fost renumerotat, devenind art. 139. 

 

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Florin Iordache    Mihăiţă Găină 

             
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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