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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

R A P O R T   

asupra  Propunerii legislative privind declararea zilei de 19 februarie – 
„Ziua Brâncuşi” ca sărbătoare naţională 

 

 În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă a fost sesizată spre dezbatere în fond şi întocmirea 

unui raport asupra Propunerii legislative privind declararea zilei de 19 

februarie – „Ziua Brâncuşi” ca sărbătoare naţională, transmisă cu adresa nr. Pl 

-x 502 din 22 iunie 2015 şi înregistrată la Comisia pentru  cultură, arte, mijloace de 

informare în masă cu nr. 4c-10/132/24.06.2015. 

Propunerea legislativă a fost transmisă spre dezbatere şi avizare Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi, care a transmis un aviz favorabil.  

În redactarea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil, cu 

observaţii şi propuneri, nr. 304 din data de 2 aprilie 2015, emis de Consiliul 

Legislativ.  

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare.  

În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a respins iniţiativa legislativă 

în şedinţa din  data de  16 iunie 2015.  

Comisia a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din data de 6 octombrie 

2015. Obiectul de reglementare al prezentei propuneri legislative îl constituie 
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declararea zilei de 19 februarie, ziua de naştere a “părintele sculpturii moderne” 

Constantin Brâncuşi, ca sărbătoare naţională. 

În conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, 

domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în  Ministerul Culturii.  

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor parlamentarilor 

prezenţi la lucrările Comisiei. 

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

92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională.  

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă propune plenului adoptarea Propunerii legislative 

privind declararea zilei de 19 februarie – „Ziua Brâncuşi” ca sărbătoare 

naţională, cu amendamentele cuprinse în anexă. 

 

      PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Gigel – Sorinel ŞTIRBU              Florin – Costin PÂSLARU 
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              Anexa 
Amendamente admise 

                                    la Propunerea legislativă privind declararea zilei de 19 februarie – „Ziua Brâncuşi” ca sărbătoare naţională 
Nr. 
Crt. 

Forma iniţiatorului Text propus de comisie 
(Autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentului 

1 Titlul Legii: 
LEGE privind  declararea zilei de 19 
februarie – „Ziua Brâncuşi” ca 
sărbătoare naţională 

LEGE  
privind  declararea zilei de 19 februarie  

„Ziua Brâncuşi” 
(Amendament propus de Comisie) 

Pentru o forma mai sintetică  a 
titlului, conform normelor de 
tehnică legislativă. 
Caracterul zilei se  deduce din 
conţinutul art.1. 

2 Articol unic: Ziua de 19 februarie – „Ziua 
Brâncuşi” - se declară sărbătoare naţională 
legală lucrătoare. 
 

Art.1. - Se declară ziua de 19 februarie – 
„Ziua Brâncuşi”  ca sărbătoare naţională. 
 
Art. 2 – Autorităţile administraţie publice 
centrale şi locale pot organiza şi/sau 
sprijini logistic şi material manifestări 
cultural - artistice dedicate acestei zile. 
   (Amendament propus de Comisie) 

 În art.139 din Codul muncii sunt 
stipulate zilele nelucrătoare, de 
aceea se elimină sintagma legală 
lucrătoare. 
Conţinutul articolului nou 
introdus, art.2 conferă mai multă 
subsatanţă  legii. 
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