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Comisia pentru administrafie publica

Nr. XXX/17/25.02.2020

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru completarea alin.(3) al artl6 din Legea

nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale

(L43/2020)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru administra):ie publica prin adresa nr. L43/2020 
din data de 04.02.2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru completarea 
alin.(3) al art.l6 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale, inifiata de: 
Mele§canu Teodor-Viorel - senator Independent.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea entitatilor din 
partea carora vor putea fi depuse coroane de flori la ceremoniile oficiale, cu o noua entitate.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa §i a dat un aviz favorabil cu 
observatii si propuneri.

Consiliul Economic si Social a analizat propunerea legislativa §i a dat un aviz 
favorabil cu modificari.

Comisia pentru cultura si media a transmis un aviz favorabil.

Guvernul nu a transmis punct de vedere scris asupra propunerii legislative.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, m conformitate cu prevederile art63 
din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, din partea Ministerului 
Apararii Nationale domnul Bucur Florin - consilier.
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in ^edin^a din 25 februarie 2020, membrii Comisiei pentru administrajie publica au 
analizat propunerea legislative §i au hotarat, cu majoritatea voturilor celor prezenti, 
adoptarea unui raport de respingere.

La lucrarile comisiei au fost prezenti 11 senatori, din totalul de 11 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 7 voturi.

Comisia pentru administra^ie publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de respingere §i propunerea legislative.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislative face parte din categoria legilor 
ordinare si urmeaza a fi adoptate in conformitate cu prevederile art.76 alin.[2) din 
Constitufia Romaniei, republicate.

Potrivit prevederilor art.75 alin.[l] din Constitu^ia Romaniei, republicate, ^i ale arL92 
alin.(7) pet. 1 din Regulamentul Senatului, republican cu modificerile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Fre^edmte,
Senator CgrciumarM Florin

Secretar,
Senator Dogariu Eugen
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