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RAPORT

asupra Propunerii legislative privind declararea zilei de 24 iunie "Ziua Iei"

(L360/2021)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică prin adresa nr. L360/2021 
din data de 01.09.2021, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea 
dezbaterii şi elaborării raportului asupra Propunerii legislative privind declararea zilei de 
24 iunie "Ziua Iei", iniţiată de: Bica Dănuţ - senator PNL; Bumb Sorin-Ioan - senator PNL; Dîncu Vasile - 
senator PSD; Firea Gabriela - senator PSD; Gorghiu Alina-Ştefania - senator PNL; Matieş Călin-Gheorghe - 
senator PSD; Negoi Eugen-Remus - senator USR_PLUS; Căuş Vasile-Aurel - deputat PNL; Chelaru Mircia - 
deputat AUR; Csep Eva-Andrea - deputat UDMR; Fădor Angelica - deputat PNL; Floroiu Ionel - deputat PSD; 
Ghera Giureci-Slobodan - deputat UCR (minorităţi); Lungu Romeo-Daniel - deputat PSD; Stoica Bogdan-Alin - 
deputat ALAR (minorităţi); Suciu Vasile-Daniel - deputat PSD; Teniţă Dragoş-Cătălin - deputat USR_PLUS; 
Weber Mihai - deputat PSD

Intervenţia legislativă este argumentată în Expunerea de motive prin faptul că Ja, 
văzută, astăzi, ca piesă principală a costumului tradiţional, a devenit un obiect emblematic, cu 
valoare memorial-afectivă, fiind considerată marcă a identităţii culturale româneşti si de 
aceea considerăm necesară instituirea unei zile oficiale în care să se celebreze acest bun 
românesc cu valoare universală".

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a dat un aviz favorabil cu 
observaţii si propuneri.

Consiliul Economic şi Social a analizat propunerea legislativă şi a dat un aviz
nefavorabil.
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Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a transmis un 

aviz favorabil.

Comisia pentru cultură şi media a transmis un aviz favorabil.

în şedinţa din data de 15.09.2021 care s-a desfăşurat online şi la sediul Senatului, 
membrii Comisiei pentru administraţie publică au analizat propunerea legislativă şi au 
hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea unui raport de admitere fara 
amendamente.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 senatori, din totalul de 14 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 14 voturi.

Comisia pentru administraţie publică supune spre dezbatere şi adoptare. Plenului 
Senatului, raportul de admitere fără amendamente şi propunerea legislativă.

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din 
Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(13 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin.(7) pct 1 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare. Senatul este 
primă Cameră sesizată.

Preşedinte,
senator CSASZĂR KarolV Zsolt

Secretar,
senator POPA Măricel/
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