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RAPORT

REEXAMINARE

asupra Legii pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon

(L459/2019)

In conformitate cu prevederile art.151 alin.(2) din Regulamentul Senatului, republicat, 
cu modificarile ulterioare, Comisia pentru administra^ie publica prin adresa nr, 
L459/2019 din data de 21.09.2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in 
vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Legii pentru declararea zilei de 4 iunie 
Ziua Tratatului de la Trianon, ca urmare a cererii de reexaminare a Pre§edintelui Romaniei.

Legea are ca obiect declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon. Astfel, se 
preconizeaza organizarea la nivel national si local a unor manifestari cultural-educative 
consacrate constientizarii semnificatiei Tratatului de la Trianon.

Potrivit Expunehi de motive, "Tratatul de la Trianon a msemnat nu doar consfin^irea 
juridica a revenirii Transilvaniei la Patria Mama, Romania, ci si confirmarea drepturilor 
politico §i civile ale romanilor care constituiau populatia majoritara in acest teritoriu”.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara $i pia(a de capital a analizat 
cererea de reexaminare si a hotarat sa respinga criticile formulate de Presedintele Romaniei si 
sa adopte un aviz favorabil asupra legii m forma trimisa la promulgare.

In §edin^a din 29 septembrie 2020, membrii Comisiei pentru administra^ie publica au 
analizat cererea de reexaminare si au hotarat, cu unanimitatea voturilor celor prezenti, 
adoptarea unui raport de respingere asupra cererii de reexaminare a Presedintelui si 
admitere a legii in forma trimisa la promulgare.
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La lucrarile comisiei au fost prezen^i 8 senatori, din totalul de 11 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 6 voturi.

Comisia pentru administra^ie publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de respingere asupra cererii de reexaminare a Presedintelui si 
admitere a legii in forma trimisa la promulgare.

Prin continutul sau normativ, legea face parte din categoria legilor ordinare si 
urmeaza a fi adoptata m conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constitu^ia Romaniei; 
republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitu5:ia Romaniei, republicata, §i ale art.92 
alin.(7) pet. 1 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Pre^edinte, X 

Senator CdmumaruMorin
Secretar,

Senator Dogariu Eugen
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