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Comisia pentru administra^ie publica
Nr. XXX/200/06.07.2020

RAPORT

asupra Propunerii legislative privind consacrarea zilei de 8 mai ca "Ziua 

Victoriei Coalipiei Napiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial"

(L390/2020)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru administrafie publica prin adresa nr. L390/2020 
din data de 22.06.2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, m vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative privind consacrarea zilei 
de 8 mai ca "Ziua Victoriei Coalipiei Nal;iunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi 
Mondial",ini^iata de: Draghici Mircea-Gheorghe - deputat PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect instituirea zilei de 8 mai ca “Ziua Victoriei Coalipiei 
Napiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial".

Potrivit Expunerii de motive, acest demers legislativ se impune avand in vedere 
confuzia care mca persista intre data acceptata de istorici §i de aliapii no§tri occidentali (8 mai), pe 
de o parte §i cea de 9 mai, impusa de Stalin §i de URSS in lagarul socialist 
pentru a-§i revendica un rol primordial in victoria impotriva fo§tilor alia^i nazi§ti (vezi Pactul 
Ribbentrop-Molotov).

inclusiv Romania

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

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

Comisia pentru aparare, ordine publica ^i siguranpa napionala a transmis un aviz
negativ.
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Comisia pentru cultura media a transmis un aviz favorabil.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu prevederile art. 61 
din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, domnul Marius BALU, 
Secretar de stat in Ministerul Apararii Na^ionale, care a transmis ca Guvernul susjine 
adoptarea acestei propuneri legislative.

In §edinfa din 06 iulie 2020, membrii Comisiei pentru administraj:ie publica au 
analizat propunerea legislative si au hotarat, cu majoritatea voturilor celor prezenfi, 
adoptarea unui raport de admitere fara amendamente.

La lucrarile comisiei au fost prezenfi 9 senatori, din totalul de 11 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 8 voturi.

Comisia pentru administrajie publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de admitere ^i propunerea legislative.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislative face parte din categoria legilor 
ordinare si urmeaze a fi adoptate in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din 
Constitu^ia Romaniei, republicate.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei, republicate, §i ale art.92 
alin.(7) pet. 1 din Regulamentul Senatului, republican cu modificerile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.
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Pre^^dinteA
Senator Cdrciuniari^forin

Secretar,

Senator Dogariu Eugen
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