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              PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
               CAMERA DEPUTAŢILOR           

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 
 
 
Nr. 4c-7/495 
Bucureşti, 27.11.2018 

COMISIA PENTRU 
CULTURĂ,ARTE,MIJLOACE DE 
INFORMARE ÎN MASĂ 
 

 
Nr.4c-12/208   
Bucureşti, 27.11 2018 

 
 

 
  Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 
   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru 

declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a României, transmis Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă, pentru dezbatere şi avizare pe fond, în procedură 

obişnuită, cu adresa nr. PL. x 571 din 22 octombrie 2018.  

 

 
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 
Florin - Claudiu ROMAN Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

  
 

                
 
 

                                                      
 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2016&cam=2&pag=comp20181022�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=10&leg=2016&cam=2&pag=comp20181022�
http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 
 
 
 

 
R A P O R T      C O M U N 

asupra proiectului de Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a României 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate, cu dezbatere şi avizare pe 

fond, în procedură obişnuită, cu Proiectul de Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a României, transmis cu 

adresa nr. PL. x 571  din 22 octombrie 2018, înregistrat cu nr. 4c-7/495 din 24 octombrie 2018. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 17 octombrie 2018. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege (nr.800/08.08.2018); 

 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale avizează favorabil proiectul de lege (nr.4c-

6/525/23.10.2018). 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
 

Nr. 4c-7/495 
Bucureşti, 27.11.2018 

COMISIA PENTRU 
CULTURĂ,ARTE,MIJLOACE DE 

INFORMARE ÎN MASĂ 
 

Nr.4c-12/208 
Bucureşti, 27.11 2018 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20160615�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20160615�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=5&leg=2016&cam=2&pag=comp20181107�
http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea municipiului Iaşi „Capitala istorică” a României. 

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, examinarea iniţiativei legislative a avut loc în şedinţe separate.   

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 27 noiembrie 2018. 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 23 de membri ai Comisiei. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului 

de Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a României, cu amendamente admise ce fac parte integrantă din 

prezentul raport. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă a examinat proiectul de lege în şedinţa din 27 noiembrie 2018. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi, din totalul de 15 membri ai Comisiei. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului 

de Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a României, cu amendamente admise ce fac parte integrantă din 

prezentul raport. 

 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două  Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui raport comun de adoptare a Proiectului de Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a 

României, cu amendamente admise ce fac parte integrantă din prezentul raport. 

 
                                                PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE,                                                                                                                                

                                       Florin-Claudiu ROMAN                                Gigel - Sorinel ŞTIRBU  

 

                                                SECRETAR,                                                  SECRETAR, 

                                  Simona BUCURA-OPRESCU                                 Beatrice TUDOR 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendamente) 

Motivare 

1. Titlul legii 
 

LEGE 
pentru declararea municipiului Iaşi "Capitală 
istorică" a României 
 

Titlul legii 
 

LEGE 
pentru declararea municipiului Iaşi 
"Capitală istorică" a României şi 
municipiului Alba Iulia "Capitală a 
Marii Uniri" a României 
 
 
Autori: Florin Claudiu ROMAN, deputat 
PNL şi Ion CĂLIN, deputat PSD 
 

Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, 
municipiul Alba Iulia primește 
recunoașterea pentru rolul esenșial in 
formarea statului roman modern. La 1 
decembrie 1918, in Sala Unirii din Alba 
Iulia s-a semnat “actul de naștere” al 
României Mari. Capitala de suflet a 
romanilor de pretutindeni a fost Capitala 
Unirii teritoriile românești și sub 
domnia lui Mihai Viteazul. 
 

2.  
Articol unic. - În anul centenarului, pentru 
reconsiderarea rolului istoriei şi al culturii 
naţionale, municipiul Iaşi se declară "Capitală 
istorică" a României. 
 

 
Articol unic. - În anul centenarului, pentru 
reconsiderarea rolului istoriei şi al culturii 
naţionale, municipiul Iaşi se declară 
"Capitală istorică" a României şi 
municipiul Alba Iulia "Capitală a Marii 
Uniri" a României 
 
Autori: Florin Claudiu ROMAN, deputat 
PNL şi Ion CĂLIN, deputat PSD 
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ANEXA II 
 
 
 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Amendamentul propus şi 
 autorul acestuia 

Motivaţia respingerii 

1. Titlul legii 
 

LEGE 
pentru declararea municipiului Iaşi "Capitală 
istorică" a României 
 

Titlul legii se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 
LEGE 

pentru declararea municipiului Iaşi 
"Capitală istorică sacrificată şi 
marginalizată" a României şi municipiului 
Alba Iulia "Capitală a Marii Uniri" a 
României 
 
 
Autor: Iulian BULAI, deputat USR 
 

Rezultatul votului 
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