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Cu adresa L72/2021 din 23 martie a.c., Comisia pentru cultură şi media 
a fost sesizată în fond cu Propunerea legislativă privind repatrierea şjînţilor 
Mărturisitori A rde1'eni (iniţiatori: B anciu I onuţ- S orin - deputat PNL ; B îi.cea 
Ovidiu-Sergiu - deputat PNL; Burciu Cristina - deputat PNL; Căuş v-asile-Aurel 
- deputat PI~,TL; Chira Claudiu-Martin - deputat PNL; Cupşa loan - deputat PNL7 
Elucuş Dun-ritru - deputat PNL; Gheorghe Andrei-Daniel - deputat PNL ; 
Haratau Elena - deputat PNL, Stănescu vetuţa - deputat PNL, Stoian Maria - 

deputat PIN). 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare repatrierea moaştelor 

Sfinţilor Mărturisitori Ardeleni, decedaţi în închisoarea Kufstein, Austria. Prin 
conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală, 

prima Cameră sesizată este Senatul. 

Propunerea legislativă a primit aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, 
din partea Consiliului Legislativ, aviz comunicat sub nr. 113/11.03.2021. 

Consiliul Economic şi Social nu a reuşit să întrunească o opine 
maj oritară pentru formularea unui aviz, astfel încât a transmis un document 
intitulat „Puncte de vedere" referitoare la propunerea legislativă, în cuprinsul 
căruia sunt inventariate opiniile pro şi contra ale membrilor CES . Documentul a 
fost comunicat sub nr. 2264/05.03.2021. 
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Comisia pentru administraţie publică şi Comisia juridică, de nurniri, 
disciplină, imunităţi şi validări au transmis avize favorabile, fără 

amendamente, sub adresele nr. XXX/38/30.03.2021şi, respectiv, 
XIX/54/7. 04.202 1. 

Comisia pentru buget, finanţe publice, activitate bancară şi piaţă de 
capital a transmis aviz favorabil prin adresa XXIU170/13.04.201. 

Iniţiativa legislativă a fost dezbătută de Comisia pentru cultură şi media 
în şedinţa sa din data de 15 aprilie 2021, şedinţă desfăşurată în format online. 

În conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri a participat 
doarnna Irma Caj al, subsecretar de stat în Ministerul Culturii. 
. Opiniile exprimate în cursul dezbaterilor au convers spre ideea că 

problematica cuprinsă în textul iniţiativei legislative se poate rezolva prin 
demersuri făcute de Biserica Ortodoxă Română, cu sprijinul Guvernului 
României, nefiind necesară adoptarea unei legi în acest sens. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru cultură şi media a hotărât, cu 
unanimitatea voturilor senatorilor prezenţi, să adopte raport de respingere. 

Comisia pentru cultură şi media supune plenului Senatului spre dezbatere 
raportul de respingere şi Propunerea legislativă privind repa.trierea 
Sfinţilor Mărturisitori. Ardel.eni. 

În raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare, urmând a fi dezbătută şi adoptată de plenul 
Senatului în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Constituţie. 

Potrivit art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată şi art. 89 
alin. (7) pct. 1 din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima 
Cameră sesizată. 

P' .  1 INTE, SECRETAR, 

Senator iorel l ceard BADEA Senator Sorin L 
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