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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

RAPORT DE ÎNLOCUIRE 
asupra propunerii legislative privind declararea zilei de 10 Mai - sărbătoare naţională 

 
 

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, propunerea legislativă privind 
declararea zilei de 10 Mai – sărbătoare naţională a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, prin adresa 
nr. Plx 609/2013 din 9 decembrie 2014, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

 
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 şi amenajarea teritoriului (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. 
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 ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din 

Constituţia României, republicată. 

Bucureşti, 30 martie 2015 
Nr. 4c-7/563 
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În urma reluării dezbaterilor în şedinţa comisiei din 24 martie 2015, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea propunerii legislative pentru recunoaşterea semnificaţiei deosebite a acestei date pentru istoria 
poporului român. 

 
Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus anterior cu nr.763 din 7 aprilie 2014. 

 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 
� d-l Eduard Corjescu – director, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
� d-l senator Puiu Haşotti – iniţiator. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

 
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 dezbaterilor, Comisia propune Plenului adoptarea propunerii legislative cu amendamente, redate în 
anexa care face parte din prezentul raport.  
 
 

    PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
    Adrian Solomon      Mihăiţă Găină 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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Anexa 

 
Amendamente admise 

 
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea iniţiativei legislative cu următoarele amendamente: 

 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
amendamente 

1.  
Titlul legii 
 
Lege declararea zilei de 10 Mai – sărbătoare 
naţională 
 

 
 
 
Lege pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de 
sărbătoare naţională 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
 
Pentru claritatea textului. 

2.  
Art.1. – Ziua de 10 Mai va fi sărbătorită în 
fiecare an ca sărbătoare naţională. 
 

 
Nemodificat 

 

3.  
Art.2. – Ziua de 10 Mai va fi liberă, nelucrătoare 
pentru sistemul bugetar şi privat, iar alineatul 
(1) al articolului 134 din Legea nr. 53/2003 – 
Codul Muncii se modifică prin introducerea zilei 
respective. 
 
 
 
 
 
 

 
Se elimină. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Propunerea nu poate fi 
susţinută din punct de 
vedere financiar. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
amendamente 

4.  
Art.3. – (1) Parlamentul, Preşedintele României, 
Guvernul, autorităţile publice centrale, precum 
şi autorităţile administraţiei publice locale 
organizează manifestări prilejuite de 
sărbătorirea zilei prevăzute la art.1, în limita 
alocaţiilor bugetare aprobate. 
(2) Fondurile necesare alocate pentru 
sărbătorirea diverselor evenimente prilejuite de 
Ziua de 10 Mai pot fi asigurate şi din bugetele 
locale sau din bugetul autorităţilor şi instituţiilor 
publice. 
 

 
Art.2. – (1) Parlamentul, Preşedintele României, 
Guvernul, celelalte autorităţi publice centrale, 
precum şi autorităţile administraţiei publice 
locale organizează manifestări cultural-
artistice prilejuite de sărbătorirea zilei 
prevăzută la art.1. 
(2) Fondurile necesare pentru sărbătorirea 
diverselor evenimente prilejuite de Ziua de 10 
Mai pot fi asigurate şi din bugetele locale sau 
din bugetul autorităţilor şi instituţiilor publice, în 
limita alocaţiilor bugetare aprobate. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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