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RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru declararea zilei de 30 August dreptZiua

Napionald a Martiriului Romanesc

(L480/2020)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru administra(ie publica prin adresa nr. L480/2020 
din data de 31.07.2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru declararea zilei de 
30 August drept Ziua Napionald a Martiriului Romanesc, inijiat de Talpo§ loan-Iustin - 
senator Independent; Gheorghe Andrei Daniel - deputat PNL.

Propunerea legislative are ca obiect de reglemenatare declararea zilei de 30 August 
drept Ziua nationala a Martiriului Romanesc.

Potrivit Expunerii de motive „aceastd zi inseamnd inceputui pogromului declansat de 
regimul horthyst impotriva populatiei romdnesti... dupd ocuparea... nord-vestului Romdniei, de 
Ungaria fascistd".

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

Consiliul Economic ^i Social a analizat propunerea legislative §i a dat un aviz
favorabil.

Comisia pentru cultura §i media a transmis un aviz negativ.

Guvernul nu a transmis punct de vedere scris asupra propunerii legislative.
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La dezbaterea proiectului de lege a participat, online, in conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, din partea 
Ministerului Culturii domnul secretar de stat Mihai Firica.

In §edinja din 07 septembrie 2020, membrii Comisiei pentru administra^ie publica au 
analizat propunerea legislativa si au hotarat, cu majoritatea voturilor celor prezenti, 
adoptarea unui raport de respingere.

La lucrarile comisiei au fost prezenti 7 senatori, din totalul de 11 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 5 voturi.

Comisia pentru administrafie publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de respingere §i propunerea legislativa.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din categoria legilor 
ordinare si urmeaza a fi adoptat m conformitate cu prevederile art.76 alin.(2] din Constitufia 
Romaniei, republicata.

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

Pre^edinte,
Senator Carciumaru Florin

Secretar,

Senator Dogariu Eugen

2


