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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă 

oficială a sărbătorii colindului românesc  
(PLx. 224/2020) 

 
 
 

 În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
adresa nr. PLx. 224 din 29 aprilie 2020, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
primit, spre avizare, proiectul de Lege privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă 
oficială a sărbătorii colindului românesc. 

Proiectul de lege a fost dezbătut în Comisie în ședințele din 05 și 19 mai 2020. 
Comisia, cu 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri, a hotărât să emită aviz 

favorabil cu amendamentele admise din Anexa asupra proiectului de lege menționat.  
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
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            Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendamente)

Motivare 

1. Titlul Legii: Lege privind instituirea 
perioadei 6-31 decembrie ca 
perioadă oficială a sărbătorii 
colindului românesc 

 Titlul Legii: Lege privind 
instituirea zilelor colindului 
din România 

Autor: Comisia 

Pentru un spor de 
rigoare normativă 
Pentru a fi cuprinse 
toate tipurile de 
colinde din România

2. Art.1. - Se instituie perioada 6-31 
decembrie ca perioadă oficială a 
sărbătorii colindului românesc.  

Art.1. - Se instituie zilele 
colindului din România în 
perioada 6-31 decembrie. 

Autor: Comisia

Pentru rigoare 
normativă  

3. Art.2. - (1) Perioada oficială a 
sărbătorii colindului românesc poate 
fi marcată de către autoritățile publice 
centrale și locale, de către societatea 
civilă, precum și de către persoane 
fizice sau juridice, prin organizarea de 
evenimente educative, de voluntariat, 
cu caracter social. De asemenea, 
consacrarea acestei perioade poate fi 
făcută și prin participarea la orice 
astfel de evenimente. 
 
(2) Autoritățile  administrației publice 
centrale și locale pot acorda sprijin 
logistic și pot aloca fonduri din 
bugetele proprii în vederea organizării 
și derulării în bune condiții a 
evenimentelor prevăzute la alin. (1), în 
limita alocărilor bugetare aprobate.

Art.2. - (1) Zilele colindului din 
România pot fi marcate de 
către autoritățile administrației 
publice centrale și locale, de 
către societatea civilă, precum și 
de către persoane fizice sau 
juridice, prin organizarea de 
evenimente educative, de 
voluntariat, cu caracter social. 
De asemenea, consacrarea 
acestei perioade poate fi făcută 
și prin participarea la orice astfel 
de evenimente. 

Autor: Comisia  
 
 

(2) Text nemodificat 

Pentru unitate 
terminologică și 
rigoarea redactării  

4. Art.3. - Unitățile educaționale, 
unitățile de cult, centrele comunitare și 
instituțiile culturale sunt invitate să 
participe la acțiuni de promovare a 
practicării colindului, precum și la 
identificarea și crearea fondului de 
colinde noi și vechi. 

Art.3. – Unitățile de 
învățământ, unitățile de cult, 
centrele comunitare și instituțiile 
culturale pot participa la acțiuni 
de promovare a practicării 
colindului, precum și de 
identificare și creare s fondului 
de colinde. 

Autor: Comisia

Pentru 
corectitudinea 
redactării  

5. Art.4. - În termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Culturii, Ministerul 
Educației și Cercetării, precum și 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
vor întocmi un calendar de 
evenimente în acest sens, realizat cu 
ajutorul instituțiilor de resort și cu 
implicarea reprezentanților 
societății civile.  

Art.4. - În termen de 60 de zile 
de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, Ministerul 
Culturii întocmește un calendar 
de evenimente pentru zilele 
colindului din România. 

Autor: Domnul deputat Szabo 
Odon + Comisia 

 

Pentru rigoarea 
redactării și 
claritatea textului 

 


