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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

R A P O R T    

asupra  Proiectului de Lege pentru instituirea "Anului Promovării 

Lecturii" în România – 2020 

 

 În temeiul dispoziţiilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

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

spre dezbatere în fond cu Proiectul de lege pentru instituirea "Anului Promovării 

Lecturii" în România – 2020, transmis cu adresa nr. PL-x 197 din 29 aprilie 2020 

şi înregistrat la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu nr. 

4c-12/91/30.04.2020. 

Inițiativa legislativă a fost transmisă spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi.  

Până la data întocmirii raportului, s-au primit: 

-avizul favorabil, cu amendamente admise ale Comisiei pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport, transmis cu nr. 4c-11/150 din data de 5 mai 2020. 

- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi, transmis cu nr. 4c-20/193 din data de 5 mai 2020. 



 3 

În redactarea raportului, Comisia a mai avut în vedere: 

- avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, cu nr. 982/06.12.2019, emis de 

Consiliul Legislativ; 

-avizul cu nr. 6066/27.11.2019, emis de  Consiliul Economic şi Social. 

 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare.  

În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în 

ședința din 23 aprilie 2020, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit 

prevederilor art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constitutia României republicată. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 

alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea anului 2020 ca 

„Anul Promovării Lecturii” în România, prin organizarea de evenimente culturale 

menite să încurajeze lectura, cu precădere în rândul copiilor şi tinerilor. 

Comisia a dezbătut inițiativa legislativă în şedinţa online din 29 iunie 2020. 

La şedinţa Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă, au fost 

prezenţi 13 deputaţi din numărul total de 16 membri, conform listei de prezenţă.    

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, la lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Liviu 

Brătescu, secretar de stat în Ministerul Culturii.  

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor parlamentarilor 

prezenţi.  

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

mijloace de informare în masă propune plenului adoptarea Proiectului de Lege 
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pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România – 2020, cu 

amendamentele cuprinse în Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. 

       

 

 

       PREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 

 

Gigel – Sorinel ŞTIRBU                           Beatrice TUDOR 
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              Anexa  

Amendamente admise 

 

la Proiectul de Lege pentru instituirea "Anului Promovării Lecturii" în România – 2020, PL-x 197/2020 

 

Nr. 

crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 

(Autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentului 

 

1.  

Lege pentru instituirea "Anului Promovării 

Lecturii" în România -2020 

Lege pentru instituirea Anului 2020-2021 ca 

”Anul Promovării Lecturii ” în România. 

 

Autor: deputat Gigel Știrbu 

Amendamentul propune ca de la data 

promulgării prezentei legi, să fie 

aplicată timp de un an, pe parcursul 

anului 2020 și a anului 2021. 

2.  Art. 1.  Se instituie anul 2020 drept "Anul 

Promovării Lecturii" în România. 

Art. 1. - Se instituie anul 2020-2021 ca "Anul 

Promovării Lecturii" în România. 

 

Autor: deputat Gigel Știrbu 

Amendamentul propune ca de la data 

promulgării prezentei legi, să fie 

aplicată timp de un an, pe parcursul 

anului 2020 și a anului 2021. 

3.  Art.2 (1) Cu prilejul sărbătoririi "Anului 

Promovării Lecturii" se organizează evenimente 

culturale menite să încurajeze lectura, cu 

precădere în rândul copiilor şi tinerilor. 

(2) Autorităţile centrale şi locale pot contribui 

cu sprijin logistic şi/sau financiar, după caz, la 

programe de promovare a lecturii. 

 

Art.2. - (1) nemodificat 

 

 

(2) Autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale pot acorda sprijin logistic 

şi/sau financiar, după caz, la programe de 

promovare a lecturii. 

Autor: Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă+ Comisia 

pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă 

Amendament de tehnică legislativă 

Pentru unitate terminologică în 

redactare cu titlul propus 

4.  Art.  3  -  Societatea  Română  de Televiziune  

și  Societatea  Română de  Radiodifuziune  pot  

include  în programul   zilei   aspecte   de   la 

evenimentele ocazionate de sărbătorirea   

”Anului   Promovării Lecturii”. 

Art.3 devine Art.4 

 

Autor: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport+ Comisia pentru cultură, 

arte, mijloace de informare în masă 

 

Se elimină art. 3 și se începe o nouă 

numerotare. 
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5.  Art.4 (1) în Anul Promovării Lecturii, 

Ministerul Educaţiei Naţionale va stabili un 

program de evenimente reunite sub titulatura: 

"Copiii citesc". Acest program se va desfăşura 

în cadrul unităţilor şcolare şi va presupune 

organizarea de întâlniri săptămânale ale elevilor 

cu voluntari (părinţi, personalităţi publice, 

jurnalişti, etc.) care să le citească fragmente din 

opere literare în scopul încurajării lecturii. 

(2) Programul naţional "Copiii citesc" 

presupune organizarea de întâlniri bianuale ale 

elevilor cu scriitori români contemporani, de 

anvergură naţională sau locală, care să le 

citească fragmente din propriile creaţii literare 

în scopul încurajării lecturii, precum şi 

promovării acestor creaţii. 

Art. 3. – (1)   În   ”Anul   Promovării 

Lecturii”    în    România,    Ministerul 

Educației și Cercetării implementează 

Programul   național   „Copiii   citesc”, prin   

inspectoratele   școlare,   în parteneriat    cu    

organizații guvernamentale și 

nonguvernamentale,  instituții  de cultură  și  

autorități  publice  locale, pentru   

valorificarea   potențialul literar  și  cultural  

local,  național  și internațional.  

(2)Programul național „Copiii   citesc”,  

constă în organizarea și  desfășurarea  unor  

evenimente cultural-educative  lunare  

destinate stimulării lecturii în rândul copiilor 

și tinerilor și a creativității acestora în 

domeniul literar. 

(3)Activitățile  incluse  în  Programul 

național „Copiii   citesc”,   cuprind  și  citirea  

de  fragmente  din opere  literare, urmate  de  

dialoguri pentru  a  facilita  înțelegerea  și 

receptarea textului literar. 

 

Autori: Deputat PNL Sorin Mihai Cîmpeanu 

+ deputat PSD Camelia Gavrilă + Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport+ 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă 

 

Pentru a se stabili cu claritate  modul 

de  desfășurare al  programului și    

activitățile pe  care  acesta le include.   

6.  - Art. 4. - (1) Societatea  Română  de Televiziune  

și  Societatea  Română  de Radiodifuziune pot 

include în programele lor aspecte    de    la 

evenimentele ocazionate de sărbătorirea 

”Anului Promovării Lecturii”.  
 

(2) Creațiile   literare   relevante   ale elevilor   

pot   fi   promovate,   la   nivel național,   în   

Pentru cursivitatea și claritatea 

textului. 
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emisiuni   ale   Societății Române de 

Televiziune și ale Societății Române de 

Radiodifuziune.  

 

Autori: Deputat PNL Sorin Mihai Cîmpeanu + 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 

sport+ Comisia pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă 

 

7.  Art.5 În Anul Promovării Lecturii, Consiliul 

Naţional al Audiovizualului va stabili un mod de 

difuzare a unui mesaj menit să promoveze 

lectura în rândul copiilor. 

Art.5. - În ”Anul Promovării Lecturii”, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului va stabili 

un mod de difuzare a unui mesaj menit să 

promoveze lectura în rândul copiilor. 

Autor: Comisia pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă 

Amendament de tehnică legislativă 

Pentru unitate terminologică în 

redactare cu titlul propus 

8.  Art. 6 Ministrul Culturii va elabora un calendar 

de evenimente pentru promovarea lecturii în 

fiecare judeţ al ţării. 

Art. 6. - Ministerul Culturii va elabora un 

calendar de evenimente pentru promovarea 

lecturii în fiecare judeţ al ţării. 

Autor: Comisia pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă 

Amendament de tehnică legislativă 
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