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AVIZ
referitor la propunerea legislativa privind declararea 

zilei de 12 august - Ziua Banatului

Analizand propunerea legislativa privind declararea zilei de 

12 august - Ziua Banatului (b371/2.07.2020), transmisa de 

Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/2748/6.07.2020 si 
inregistrata la Consiliul Legislativ cu nr.D717/6.07.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicata si art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i functionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii si propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare instituirea 

zilei de 12 august ca zi de sarbatoare a Banatului.
Propunerea legislativa face parte din categoria legilor ordinare, 

iar in aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, 
republicata, prima Camera sesizata este Senatul.

Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu 

se poate pronunta asupra oportunitatii masurilor propose.
2. Semnalam ca la Consiliul Legislativ a fost transmisa spre 

avizare de catre Secretarul General al Senatului, cu adresa B704 din 

23,12.2015, 0 alta propunere legislativa de declarare a zilei Banatului, 
in data de 21 iulie, avizata favorabil, cu avizul nr.59 din 20.01,2016.

Aceasta propunere legislativa, care a fost adoptata de Senat la 

data de 26.04,2016, se afla in prezent la Camera Deputatilor, in 

calitate de for decizional, fiind inscrisa pe ordinea de zi a plenului la 

data de 7.05.2018 si retrimisa Comisiilor pentru administrate publica
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§i amenajarea teritoriului si Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de 

informare m masa, pentru raport suplimentar la data de 19.11.2018,
Mentionam ca, forma adoptata de Senat este identica cu 

prezentul proiect, fiind schimbata doar data: in loc de 21 iulie se 

propune 12 august.
Pentru evitarea paralelismului legislativ si pentru adoptarea 

unei solutii legislative unitare se impune dezbaterea concomitenta a 

acestor proiecte si stabilirea unui singur proiect care va cunoaste 

consacrarea legislativa.
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3. In masura in care propunerea legislativa are implicatii asupra 

bugetului de stat, este obligatorie solicitarea unei informari din partea 

Guvernului, in conformitate cu dispozitiile art. 111 alin.(l) din 

Constitutia Romaniei.
Totodata, sunt incidente prevederile art. 15 din Legea 

nr.500/2002 privind fmantele publice, cu modificarile ulterioare, fiind 

obligatoriu ca in cuprinsul propunerii legislative sa se prevada 

mijloacele necesare pentru acoperirea cheltuielilor bugetare.
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