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Bucureşti, 8.12.2021 

 
 

 
  Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 
   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru 
instituirea anului 2022 - ”Anul Smaranda Brăescu”, trimis Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă pentru examinare pe fond, în procedură obișnuită, cu 
adresa nr. Plx. 533 din  25 octombrie 2021. 
 
              
 
                      Președinte,                                                        Președinte,  
    
   Simona BUCURA – OPRESCU                                      Iulian BULAI 
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RAPORT COMUN  

asupra Proiectului de Lege pentru instituirea anului 2022 - ”Anul Smaranda 
Brăescu”  

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 
în masă au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită, asupra 
Proiectului de Lege pentru instituirea anului 2022 - ”Anul Smaranda Brăescu”, 
transmis cu adresa nr. Plx. 533 din 25 octombrie 2021 şi înregistrat cu nr.4c-7/ 557 în  
data de 3 noiembrie 2021, respectiv, 4c-12/391/27.10.2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 
ședința din data de 18 octombrie 2021, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92, alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
  La întocmirea prezentului raport, Comisiiile au avut în vedere: 

 avizul favorabil  al Consiliului Legislativ cu observații și propuneri - nr. 606/ 
26.07.2021  

 Reprezentanții Consiliul Economic și Social au votat partajat, astfel: 
   a) reprezentanţii părţii patronale şi cei ai asociaţiilor şi fundaţiilor 
neguvemamentale ale societăţii civile au votat pentru avizarea nefavorabilă a 
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proiectului de act normativ, cu următoarea motivare: "prevederile prezentei 
inițiative legislative nu sunt susţinute de argumente obiective, existând totodată o 
neconcordanţă între intenţia de instituire a anului 2022 drept ’’Anul Smaranda 
Brăescu” şi cea de organizare a unor ceremonii anuale." 
 b) reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea favorabilă a inițiativei 
legislative 
 Punctul de vedere al Guvernului : " Parlamentul va decide asupra oportunității 

adoptării acestei inițiative legislative"- adresa nr. 1842/27.09.2021 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea anului 2022, 
"Anul Smaranda Brăescu”, pentru celebrarea împlinirii a 90 de ani de la stabilirea de 
către aviatoarea Smaranda Brăescu a recordului mondial absolut la paraşutism, la 
data de 19 mai 1932. Totodată, se propune ca, în datele de 19 mai şi 2 octombrie, 
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile publice de 
cultură din ţară şi din străinătate, în colaborare cu organizaţii neguvernamentale, să 
organizeze şi să deruleze programe şi manifestări cu caracter cultural-sportiv. De 
asemenea, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material 
sau logistic organizarea şi desfăşurarea programelor şi manifestărilor organizate, în 
limita fondurilor disponibile. 
 Potrivit prevederilor art.62 și art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările si completările ulterioare, membrii celor două comisii 
sesizate în fond au examinat propunerea legislativă în ședințe separate. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a 
examinat proiectul de lege în ședința desfășurată în sistem mixt (fizic și online) din 
data de 7 decembrie 2021. La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului au fost prezenți deputaţi conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, la dezbaterile din cadrul ședinței Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a participat în  calitate de 
invitat, domnul Demeter Andras, Secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 
          În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât cu majoritate de voturi 
(2 abțineri) întocmirea unui raport preliminar de adoptare a Proiectului de Lege 
pentru instituirea anului 2022 - ”Anul Smaranda Brăescu”, cu amendamente admise, 
prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport preliminar. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a examinat 
proiectul de lege în ședința desfășurată online din data de 8 decembrie 2021. La 
lucrările Comisiei au fost prezenți deputaţi conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, la dezbaterile din cadrul ședinței Comisiei a 
participat în  calitate de invitat, domnul Demeter Andras, Secretar de stat în cadrul 
Ministerului Culturii. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, (4 abțineri) întocmirea unui raport comun de 
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adoptare a Proiectului de Lege pentru instituirea anului 2022 - ”Anul Smaranda 
Brăescu”, cu amendamente admise, prevăzute în Anexa care face parte integrantă 
din prezentul raport. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

  
                      Președinte,                                                        
    
   Simona BUCURA – OPRESCU                                      

 

Președinte, 
 

Iulian BULAI 

    
 
  Șef serviciu, Nicoleta Toma    
  Consilier parlamentar, Elena Hrincescu                                                             Consilier parlamentar, Dan Kalber 
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Anexa  
Plx.533/2021 

 
Amendamente admise  

Proiect de Lege pentru instituirea anului 2022 - "Anul Smaranda Brăescu" 
 
 

Nr. crt.  Text adoptat de Senat 
 

Text amendamente admise  Motivare amendamente 
admise  

1. Lege 
pentru instituirea anului 2022 "Anul 

Smaranda Brăescu" 

"Lege 
pentru instituirea anului 2022 ca Anul 

Smaranda Brăescu" 

Tehnică legislativă 

2.   
 
 
 
Art.1 - Se instituie anul 2022 ca "Anul 
Smaranda Brăescu" în România, pentru 
celebrarea împlinirii a 90 de ani de la stabilirea 
de către aviatoarea Smaranda Brăescu a 
recordului mondial absolut la parașutism, la 
data de 19 mai 1932. 

Articolul 1 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
Art.1-  Se instituie anul 2022 ca Anul 
Smaranda Brăescu, pentru celebrarea 
împlinirii a 90 de ani de la stabilirea 
recordului absolut la parașutism, la data de 
19 mai 1932, de către  aviatoarea Smaranda 
Brăescu."  
Autor: Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului 

Reformulare pentru claritate 

3.  
 
 
Art.2.- Începând cu anul 2022, pentru a marca 
personalitatea aviatoarei Smaranda Brăescu, se 
vor desfășura anual ceremonii, în datele de 19 
mai și 2 octombrie, care pot fi organizate de 

Articolul 2 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.2- Începând cu anul 2022, pentru a 
marca personalitatea aviatoarei Smaranda 
Brăescu, se pot desfășura anual ceremonii, 
în datele de 19 mai și 2 octombrie, care pot 

Tehnică legislativă 
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autoritățile administrației publice centrale și 
locale, precum și de instituțiile publice de 
cultură din țară și din străinătate, prin derularea 
unor programe și manifestări cu caracter 
cultural sportiv, în colaborare cu organizații 
neguvernamentale. 

fi organizate de autoritățile administrației 
publice centrale și locale, precum și de 
instituțiile publice de cultură din țară și din 
străinătate, prin derularea unor programe și 
manifestări cu caracter cultural sportiv, în 
colaborare cu organizații neguvernamentale. 
 
Autor: Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului 

4. Art.3.-        (1) Autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale pot sprijini 
material sau logistic organizarea şi 
desfăşurarea programelor şi manifestărilor 
prevăzute la art.2, în limita fondurilor 
disponibile. 

 
Nemodificat 

 
 
 
 

 

5. (2) Societatea Română de 
Televiziune şi Societatea Română de 
Radiodifuziune, în calitate de servicii 
publice, pot include în programele lor 
emisiuni culturale ori aspecte de la 
manifestările dedicate acestei sărbători. 

 
Nemodificat 

 
 
 
 

 

 
 


