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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

R A P O R T  

asupra  Propunerea legislativă privind acordarea unor facilităţi cu caracter 
cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată 

 
 Propunerea legislativă privind acordarea unor facilităţi cu caracter cultural cu 

ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată a fost transmisă Comisiei pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr. Plx 206 din 14 aprilie 

2014 şi înregistrată la Comisie cu nr.4c-10/87/15.04.2014. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în 

fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru drepturile omului culte şi problemele 

minorităţilor naţionale, Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului, 

precum şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care au transmis avize 

negative. La redactarea raportului, Comisia a ţinut cont de avizul favorabil 

nr.839/16.01.2014, emis de Consiliul Legislativ, precum şi de Punctul de vedere al 

Guvernului, transmis cu adresa nr.560 din 28.03.2014, prin care nu se susţine 

adoptarea  propunerii legislative. 

Potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată, iniţiativa 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

Prezenta propunere legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din data de 8 aprilie 2014. 

Obiectul de reglementare îl constituie acordarea unor facilităţi cu caracter 

cultural pentru familiile care celebrează căsătoriile de lungă durată, respectiv acelor 

persoane care aniversează împlinirea a 25 sau 50 de ani de căsătorie. 

Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din data de 27 mai  

2014. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr total de 15 deputaţi din totalul 

de 22 de membri ai Comisiei. 



 

 2

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în 

sală în momentul votului.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, precum şi 

ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  propunerea legislativă 

este de  competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.  

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

propune plenului respingerea propunerii legislative privind acordarea unor facilităţi 

cu caracter cultural cu ocazia celebrării căsătoriilor de lungă durată. 

Respingerea propunerii legislative se întemeiază pe următoarele considerente:  

Potrivit legislaţiei în vigoare muzeele şi instituţiile publice de spectacole şi 

concerte sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de la 

bugetul de stat sau de la bugetele locale în funcţie de sistemul de subordonare al 

acestora. Prin urmare ar fi fost necesar ca, în propunerea legislativă să se 

reglementeze, în mod clar, din bugetul căror autorităţi vor fi suportate cheltuielile 

pentru aceste tichete. Nu este normal ca Ministerul Culturii să fie grevat de realizarea 

şi acordarea acestor tichete cu caracter cultural, ce facilitează participarea gratuită a 

persoanelor la evenimente culturale organizate de instituţii publice de cultură. 

Considerăm că trebuiau avute în vedere dispoziţiile alin.(5) ale art. 138 din 

Constituţia României, republicată, care prevăd că: „Nici o cheltuială bugetară nu 

poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”, întrucât măsura preconizată 

presupune cheltuieli financiare suplimentare de la bugetul de stat. 

 

       PREŞEDINTE,            SECRETAR, 
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