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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

R A P O R T  S U P L I M E N T A R

asupra proiectului de Lege pentru folosirea limbii române în locuri, relaţii

şi instituţii publice

Proiectul de Lege pentru folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii

publice a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu

adresa nr. 585/22 octombrie 2001, Comisia fiind sesizată în fond, şi retrimis Comisiei,

spre examinare, ca urmare a deciziei plenului Camerei Deputaţilor din 18 aprilie

2002. Proiectul de Lege a fost trimis, iniţial, spre avizare Comisiei pentru buget,

finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. În redactarea raportului

iniţial, Comisia a ţinut cont de avizul emis de Consiliul Legislativ şi de Punctul de

vedere al Guvernului. După reprimirea proiectului de Lege, de la plen, Comisia a

primit un nou aviz al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care propunea

respingerea proiectului de Lege. În dezbaterile care au urmat, Comisia a ţinut cont de

motivaţiile care au determinat avizul negativ dat de Comisia juridică, de disciplină şi

imunităţi.

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit

prevederilor art. 72 din Constituţie.

Proiectul de Lege pentru folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii

publice a fost reexaminat în şedinţa Comisiei din 24 septembrie 2002.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 20 de membri

ai Comisiei.

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în

sală în momentul votului (14 voturi).

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 11 octombrie 2001, cu

respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţie.



În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea cu modificări a proiectului de

Lege pentru folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice, potrivit

amendamentelor anexate.
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