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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

R A P O R T  

asupra Proiectul de Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie 
 Ziua  Culturii  Naţionale  

 
 Proiectul de Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii  

Naţionale a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă, cu adresa nr. PL- X  467 din 14 septembrie 2010 şi înregistrat la Comisie cu 

nr.30/492/16.09.2010. 

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

fond cu acest proiect de lege, spre avizare fiind transmis Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi. Până la dezbaterea iniţiativei, Comisia a primit 

avize pozitive din partea celor  două comisii. La redactarea raportului, Comisia a 

ţinut cont de avizul favorabil nr.224/12.03.2010, emis de Consiliul Legislativ, 

precum şi de Punctul de vedere al Guvernului, emis cu adresa nr. 1044 din 

19.04.2010, care susţine adoptarea proiectului de lege, sub rezerva însuşirii 

observaţiilor şi propunerilor de la pct.II. 

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

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat, în calitate de primă Cameră 

sesizată, în şedinţa din  6  septembrie 2010. 

Obiectul reglementării îl constituie instituirea zilei de 15 ianuarie ca Ziua 

Culturii Naţionale, zi în care autorităţile publice centrale şi locale vor susţine 

financiar şi vor organiza programe de manifestări special dedicate. Reglementarea 

este motivată de existenţa unor sărbători similare în ţările Uniunii Europene precum 

şi de dorinţa ca în ţara noastră politica în domeniul culturii să beneficieze de o mai 

mare atenţie, atât din partea autorităţilor, cât şi a publicului. Prin crearea unui cadru 

instituţional, acest proiect de lege constituie un prilej de promovare a valorilor 
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culturale precum şi de receptare a valorilor culturii naţionale în contextul culturii 

europene. 

Proiectul de lege a fost dezbătut la şedinţa Comisiei din data de 12 octombrie 

2010. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi din totalul de 19 

membri ai Comisiei. 

În conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, a participat la 

lucrările Comisiei domnul secretar de stat Vasile Timiş. Membrii Comisiei au 

analizat textul proiectului de lege şi au făcut propuneri de amendare. 

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, proiectul de Lege este 

de  competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

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

propune plenului adoptarea  Proiectul de Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie 

Ziua Culturii  Naţionale, cu amendamente.  
 
 
  
        PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
     Raluca TURCAN        Florin Costin PÂSLARU  
                                         
             Şef birou,                                                           Consilier parlamentar, 
          Cristina DAN                                                                Dan KALBER 
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I. Amendamente 
 

 În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea Proiectului de Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii 
Naţionale cu următoarele amendamente: 
 
 
Nr. 
crt. 

 
Text Senat  

Amendamente  propus 
(Autorul amendamentului) 

Motivare 
Amendamentelor 

0 1 2 3 
1. Titlul legii: 

Lege privind declararea zilei de 15 
ianuarie Ziua Culturii Naţionale 

Nemodificat   

2.  
 
Art.1. – Se declară ziua de 15  
ianuarie Ziua Culturii Naţionale 

Nemodificat  

3.  
 
Art.2. - Autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale vor 
sprijini material şi financiar 
organizarea de manifestări cultural 
– artistice şi a unor acţiuni social-
culturale dedicate sărbătoririi 
acestei zile. 

1. Articolul 2 se modifică, se completează şi va acea 
următorul cuprins: 
Art. 2. - (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale 
vor sprijini material şi financiar organizarea de manifestări 
cultural – artistice şi  acţiuni social-culturale dedicate sărbătoririi 
acestei zile. 
(2) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional va elabora, 
în colaborare cu reprezentaţii organismelor deconcentrate, 
un ghid anual al manifestărilor dedicate acestei sărbători. 
       (Amendament propus de Comisie) 
 

Pentru introducerea 
unei prevederi 
distincte privind 
implicarea 
Ministerului 
Culturii şi 
Patrimoniului 
Naţional. 

4.  
 
Art.3.- Societatea Română de 

2. Articolul 3 se modifică şi va acea următorul cuprins: 
 
Art.3. - Societatea Română de Televiziune şi Societatea 

Pentru o redactare 
mai explicită. 
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Televiziune şi Societatea Română 
de Radiodifuziune vor reflecta în 
cadrul programelor culturale 
manifestările dedicate acestei 
zile. 

Română de Radiodifuziune vor realiza şi vor include în 
programele lor emisiuni dedicate  acestei zile. 
           (Amendament propus de Comisie) 

  
 
 La finalul dezbaterilor membrii Comisei au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului adoptarea Proiectului de 

Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie ca Ziua Culturii Naţionale. 

 
 
 
 
                         PREŞEDINTE,                                                                                           SECRETAR, 
 
    Raluca TURCAN                                                                                Florin Costin PÂSLARU 
 
 
                  Şef Birou,                                                                                                                                                 Consilier Parlamentar, 
                    Cristina DAN                                                                                                                                                    Dan KALBER 
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