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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE, MIJLOACE DE 
INFORMARE ÎN MASĂ 

 
 
Nr.4c-12/231  
Bucureşti, 12.09.2022 
 

 
 

 

 
 

 
  Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 
   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr. 102/2015 privind 

instituirea Zilei Naționale a Costumului Tradițional din România, transmis 

Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, pentru 

examinare pe fond, în procedură obișnuită, cu adresa nr. PLx. 539 din 8 

septembrie 2020. 

 
              
 
                  PREȘEDINTE,                                           
                   Iulian BULAI                             
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

  
           

RAPORT   

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 
1 din Legea nr. 102/2015 privind instituirea Zilei Naționale a Costumului 

Tradițional din România 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată spre dezbatere în fond, în 
procedură obișnuită, cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 
articolului 1 din Legea nr. 102/2015 privind instituirea Zilei Naționale a 
Costumului Tradițional din România, transmis cu adresa nr. PLx. 539 din 8 
septembrie 2020 şi înregistrat la Comisie cu nr. 4c-12/231/10.09.2020. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 2 septembrie 2020, ca urmare a depășirii 
termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia 
României republicată.  
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Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92, alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
   

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
 avizul favorabil  al Consiliului Legislativ cu observații și propuneri 

- nr. 601/ 19.06.2020;  
 punctul de vedere negativ al Guvernului transmis cu adresa nr. 

2614/12.04.2021; 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.1 din 
Legea nr.102/2015 cu un nou alineat, intervenţia legislativă vizând ca Ziua 
Naţională a Costumului Tradiţional din România - în situaţia în care aceasta 
nu poate avea loc în a doua duminică a lunii mai din cauza unor măsuri 
excepţionale, precum starea de asediu sau starea de urgenţă - să fie 
sărbătorită după 60 de zile de la încetarea stării de asediu sau urgenţă, în 
prima duminică. 
 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 
examinat proiectul de lege în ședința din data de 7 septembrie 2022. La 
lucrările Comisiei au fost prezenți deputaţi conform listei de prezență. 

 
În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, la dezbaterile din cadrul 
ședinței Comisiei a participat în  calitate de invitat, domnul Demeter Andras, 
Secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui 
raport de respingere a Proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea articolului 1 din Legea nr. 102/2015 privind instituirea Zilei 
Naționale a Costumului Tradițional din România. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

  
                PREȘEDINTE,   
                                                                          
                 Iulian BULAI  

                    
 
 

 


