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RAPORT SUPLIMENTAR

asupra Propunerii legislative pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua
Tratatului de la Trianon

(L459/2019)

in temeiul art.109 din Regulamentul Senatului, republicat, m §edinta din 9 octombrie 
2019, Plenul Senatului, a hotarat trimiterea spre reexaminare in vederea dezbaterii §i 
intocmirii unui raport suplimentar de catre Comisia pentru administra^ie publica a 
Propunerii legislative pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon 
(L459/2019), inipata de Corla^ean Titus - senator PSD; Nicolae ^erban - senator PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare preconizarea organizarii la 
nivel national si local a unor manifestari cultural-educative consacrate con§tientizarii 
semnificapei Tratatului de la Trianon - potrivit Expunerii de motive, "Tratatul de la Trianon a 
insemnat nu doar consfmjirea juridica a revenirii Transilvaniei la Patria Mama, Romania, ci §i 
confirmarea drepturilor politice §i civile ale romanilor care constituiau populapa majoritara 
in acest teritoriu"

in data de 03 octombrie 2019 Comisia pentru administrate publica a depus un raport
de admitere.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa §i a transmis un aviz favorabil, 
cu observapi §i propuneri.

Consiliul Economic ^i Social a analizat propunerea legislativa 5i a transmis un aviz
favorabil.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara ^i piafa de capital a analizat 
propunerea legislativa si a transmis un aviz favorabil.

Guvernul susfine adoptarea acestei propuneri legislative.
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In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, la 
dezbaterea inijiativei legislative, au participat, din partea initiatorilor: domnul Titus Corla^ean 
- senator PSD ^i din partea Guvernului: domnul Ion Ardeal leremia - secretar de stat al 
Ministerului Culturii §i Identita^ii Na^ionale §i domnul Bogdan Ghinea - consilier m cadrul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 5! Administra^iei Publice.

in ^edin(a din data de 14.10.2019, membrii Comisiei pentru administra^ie publica 
au dezbatut §i au hotarat, cu majoritatea voturilor membrilor prezen^i, sa adopte un raport 
suplimentar de admitere cu amendamente admise cuprinse in Anexa care face parte 
integrants din prezentul raport.

La lucrarile comisiei au fost prezen^i 7 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 suplimentar de admitere cu amendamente admise impreuna cu 
propunerea legislativa.

In raport cu obiectui de reglementare propunerea legislativa face parte din categoria 
legilor ordinare, ^i urmeaza a fi supusa dezbaterii §i adoptarii in conformitate cu prevederile 
art.76 alin.(2) din Legea fundamentals.

Potrivit art.75 alin.(l] din Constitufia Romaniei, republicata 5i al art.92 alin.^?) pct.l 
din Regulamentul Senatului, republicat, prima Camera sesizata este Senatul.

Pre^idinte.
Senatpr CdrciUmdru Florin

Secret0r.
Senator DOmir0 Eugen
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Anexa la raportui suplimentar nr. XXX/291/14.10.2019Comisia pentru administrafie publica

Amendamente admise
la Propunerea legislativa pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon

L459/2019

Amendamente admiseText propunere legislativa MotivareNr.
Art. 2. Conform observatiilor 

cuprinse in avizul CL
Art. 2.1.

La art. 2, dupa alineatui (2) $e introduce un nou 
alineat, alin. (3) cu urmatorul cuprins: Au fost eliminate texle 

nenecesare si a fost preluat 
sub forma unui alineat nou, 
alin. (3), textul reformulat 
prevazut la art. 3 din 
propunerea legislativa.

(1) In scopul marcarii Zilei Tratatului de la Trianon se 
organizeaza, la nivel national §i local, manifestari cultural- 
educative §i §tiinlifice consacrate con§tientizarii semnificatiei 
§i importanlei Tratatului de la Trianon.

(1) Nemodificat

(2) Autoritalile administraliei publice centrale §i locale pot 
sprijini material §i logistic, din bugetele proprii, organizarea 
§i desfa§urarea manifestarilor prevazute la alin. (1).

(2) Nemodiflcat

Amendament admis cu 
unanimitatea voturilor 
membrilor prezenfi.

„ (3) Institutiile publice, din fonduri proprii, 
precum ^i organizatiile neguvernamentale §i 
reprezentanfii societafii civile pot sprijini 
manifestarile organizate de cStre autorita^ile 
administratiei publice centrale $i locale.”

(1) Fondurile destinate organizarii acestor Art. 3 - Se elimina A se vedea motivarea de la 
pet. 1.

Art. 3.
evenimente pot fi asigurate din bugetele locale sau din 
bugetul autoritalilor §i instituliilor publice.

2.

(2) Organizaliile neguvernamentale §i reprezentanlii 
societalii civile pot sprijini manifestarile organizate de catre 
autoritalile administra^iei publice centrale §i locale.

Amendament admis cu 
unanimitatea voturilor 
membrilor prezenfi.

Art.4 devine art.3. $i se completeaz^ astfel: 
Art. 3.

Conform observatiilor 
cuprinse in avizul CL

3. Art. 4.



(1) Guvemul §i autoritatile administra|iei publice centrale §i 
locale vor lua masurile necesare pentru ca m aceasta zi sa fie 
arborat drapelul Romaniei, in conformitatc cu prevederile 
Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, 
intonarea imnului national §i folosirea sigiliilor cu sterna 
Romaniei de catre autorita^ile §i institu^iile publice.

(1) Guvernul §i autoritatile administratiei publice 
centrale §i locale vor lua masurile necesare pentru ca in 
aceasta zi sa fie arborat drapelul Romaniei, in 
conformitale cu prevederile Legii nr.75/1994 privind 
arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului 
national §i folosirea sigiliilor cu sterna Romaniei de 
catre autoritafile §i institu^iile publice, cu completarile 
ulterioare.

Articolul se renumeroteaza, 
iar textui se completeaza.
Amendament admis cu 
unanimitatea voturilor 
membrilor prezenti.

(2) Societatea Romana de Radiodifuziune §i Societatea 
Romana de Televiziune, in calitate de servicii publice, vor 
include in programele lor emisiuni ori aspecte de la 
manifestarile dedicate acestei sarbatori.

(2) Nemodificat
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