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Comisia pentru administra^ie publica
Nr. XXX/84/26.05.2021

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru declararea zilei de 15 Noiembrie - 
Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brasov din 1987

(L149/2021)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru administratie publica prin adresa nr. 
L149/2021 din data de 10.05.2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului, in procedura de urgenfa, asupra 
Propunerii legislative pentru declararea zilei de 15 Noiembrie - Ziua Revoltei 
Anticomuniste de la Brasov din 1987, inijiiata de: Guran Virgil - senator PNL; Mihail Radu- 
Mihai - senator USR_PLUS; Ve§tea Mihail - senator PNL; Andronache Gabriel - deputat PNL; Ilie Victor - 
deputat USR_PLUS; Miftode Marius-Andrei - deputat USR_PLUS; Mo^teanu Liviu-lonut - deputat 
USR_PLUS; Orban Ludovic - deputat PNL; Rasaliu Marian-Iulian - deputat PSD.

Propunerea legislative are ca obiect declararea zilei de 15 Noiembrie ca Ziua 
Revoltei Anticomuniste de la Bra§ov din 1987. IntervenJ:ia legislative este argumentate in 
Expunerea de motive prin faptul ca „Fard revolta din 15 Noiembrie 1987, probabil, nu erau 
posibile evenimentele din 22 Decembrie 1989. Luptdtorii anticomuni^ti din 15 noiembrie 
1987 au aratat ca este posibil sd te opui dictaturii comuniste. Din acest motiv este relevantd 
;/ trebuie cinstitd, cum se cuvine, Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brasov din 1987, an de 
an, in data de 15 noiembrie.".

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative §i a dat un .aviz favorabil cu 
observa^ii §i propuneri.

Consiliul Economic si Social a analizat propunerea legislative §i a dat un aviz
favorabil.

Comisia parlamentard a revolujionarilor din Decembrie 1989 a transmis un aviz
FAVORABIL.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancare §i piafe de capital a transmis un 
aviz FAVORABIL.



in §edint;a din data de 26.05.2021, desfa§urata online si la sediul Senatului, 
membrii Comisiei pentru administrafie publica au analizat propunerea legislativa §i au 
hotarat, cu unanimitatea voturilor celor prezenfi, adoptarea unui raport de admitere 
cu amendamente admise, prevazute in Anexa care face parte din prezentul raport.

La lucrarile comisiei au fost prezenfi 13 senatori, din totalul de 14 membri ai
comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 13 voturi.

Comisia pentru administral;ie publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise propunerea legislativa.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din categoria 
legilor ordinare si urmeaza a fi adoptata m conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) 
din Constitui:ia Romaniei, republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l] din Constitufia Romaniei, republicata, §i ale 
art.92 alin.(7) pet. 1 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare,
Senatul este prima Camera sesizata.

Pre§edinte,
senator CSAszAR/^dijoly Zsolt

Secretar,
senator POPA Maricel
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ANEXA
la raportul nr.XXX/84/26.05.2021

Amendamente admise
la Propunerea legislativa pentru declararea zilei de 15 Noiembrie - Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brasov

din 1987 
(L149/2021)

ObservatiiText amendamentText
Propunerea legislativa

Nr.
crt.

Modificari 
observatiilor de tehnica legislativa 
propuse de Consiliul Legislativ, 
pentru asigurarea unitatii in redactare cu 
alte aete normative similare.

TITLUL propunerii legislative pentru declararea 
zilei de 15 Noiembrie 
Anticomuniste de la Brasov din 1987, se
modifica dupa cum urmeaza:
„Lege pentru declararea zilei de 15 noiembrie ca 
Ziua Revoltei Anticomuniste de la Bra§ov din 1987."

1. TITLUL
Propunere legislativa pentru declararea zilei 
de 15 Noiembrie - Ziua Revoltei 
Anticomuniste de la Brasov din 1987

necesare ca urmare a
Ziua Revoltei

Modificari 
observafiilor de tehnica legislativa 
propuse de Consiliul Legislativ, 
pentru o exprimare specified stilului 
normativ.

Art.l se modifica dupa cum urmeaza:
“Se declara ziua de 15 noiembrie ca Ziua Revoltei 
Anticomuniste de la Bra§ov din 1987.”

2. necesare ca urmare a
Art. 1 - Se declara ziua de 15 Noiembrie -Ziua 
Revoltei Anticomuniste de la Bra§ov din 1987.

Alineatul (2) al art.2 se modifica dupa cum urmeaza:3. Art.2
Modificari necesare ca urmare a 
observatiilor de tehnica legislativa 
propuse de Consiliul Legislativ, 
pentru necesitatea redactarii unitare.

“(2) Fondurile necesare alocate pentru comemorarea 
diverselor evenimente ale Revoltei Anticomuniste de la 
Bra§ov din 1987, pot fi asigurate §i din bugetele locale 
sau din bugetul autoritatilor §i institutiilor publice.”

(2) Fondurile necesare alocate pentru 
comemorarea diverselor evenimente ale revoltei 
anticomuniste de la Brasov din 1987, pot fi 
asigurate §i din bugetele locale sau din bugetul 
autoritalilor §i instituliilor publice.


