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AL
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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind declararea
zilei de 15 mai ca ”Ziua picturii naţionale”, transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă și Comisiei pentru administrație și amenajarea teritoriului, spre dezbatere în
fond, în procedură obișnuită, cu adresa nr. PL x 211 din data de 19 mai 2021.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria
legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Iulian BULAI

PREŞEDINTE,
Simona BUCURA OPRESCU
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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind declararea zilei de 15 mai ca ”Ziua picturii naţionale”
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate, cu
dezbatere şi avizare pe fond, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege privind declararea
zilei de 15 mai ca ’’Ziua picturii naţionale', transmis cu adresa nr. PL. x 211 din 19 mai 2021,
înregistrat cu nr. 4c-12/242/20 mai 2021 și 4c-7/234 din 19 mai 2021.
Camera Deputaților este Camera Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) și (3)
din Constituția României, republicată și alte art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, cu modificările și completările ulterioare.
Senatul, în calitate de Primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa
din 17 mai 2021.
Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege (nr. 179/06.04.2021).
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Guvernul, prin Punctul de vedere transmis cu nr. 684/06.04.2021, menționează faptul că
Parlamentul va decide cu privire la oportunitatea adoptării acestei inițiative legislative.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de 15 mai ca „Ziua
picturii naţionale”. În acest scop, muzeele şi colecţiile publice, autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale, instituţiile publice de specialitate subordonate acestora pot organiza sau
sprijini logistic şi material manifestări cultural-artistice dedicate acestei zile (expoziţii în ţară şi
străinătate, comunicări ştiinţifice, editarea şi publicarea de carte de specialitate dedicată artei
naţionale, producerea şi difuzarea de filme dedicate artei naţionale şi altele asemenea).
Potrivit prevederilor art. 62 și art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, publicat cu
modificările și completările ulterioare, examinarea proiectului de Lege a avut loc în ședințe
separate.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în ședința din
06 iulie 2021, iar Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a examinat
proiectul de lege în ședința din 12 octombrie 2021.
La lucrările Comisiilor au fost prezenți membri ai Comisiilor, conform listei de prezență.
La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în
calitate de invitat, domnul András István Demeter, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii.
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiilor au hotărât, cu
majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind declararea zilei de 15 mai ca
”Ziua picturii naționale”, cu amendamentele admise, prezentate în ANEXĂ, ce face parte
integrantă din prezentul raport.
În funcție de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor
ordinare.
PREŞEDINTE,
Iulian BULAI

PREȘEDINTE,
Simona BUCURA-OPRESCU
SECRETAR,
Dumitru FLUCUȘ

ANEXĂ
AMENDAMENTE ADMISE
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente:
Nr
crt
1.

2.

3.

Text Iniţiatori
Titlul legii

LEGE
privind declararea zilei de 15 mai „Ziua pictorului naţional Nicolae
Grigorescu”

Text Senat

Text propus de Comisie

Titlul legii

Titlul legii

LEGE
privind declararea zilei de 15 mai ca
"Ziua picturii naţionale"

LEGE
pentru declararea zilei de 15 mai
ca Ziua naţională a pictorului
Nicolae Grigorescu
Autor: Comisia pentru administraţie

Art. 1. - Se declară ziua de 15 mai - Art. 1. - Se declară ziua de 15 mai - Art. 1. - Se declară ziua de 15 mai
ca Ziua naţională a pictorului
"Ziua pictorului naţional Nicolae
"Ziua picturii naţionale"
Nicolae Grigorescu.
Grigorescu” - sărbătoare naţională
lucrătoare.
Autor: Comisia pentru administraţie
Art. 2. - Muzeele şi colecţiile Art. 2. - Muzeele şi colecţiile Art. 2. - Muzeele şi colecţiile
publice, autorităţile administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice, autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale, instituţiile publice centrale şi locale, instituţiile publice centrale şi locale, instituţiile
publice de specialitate subordonate publice de specialitate subordonate publice subordonate acestora pot
acestora pot organiza sau sprijini acestora pot organiza sau sprijini organiza sau sprijini logistic şi
logistic şi material manifestări logistic şi material manifestări material manifestări cultural cultural - artistice dedicate acestei cultural - artistice dedicate acestei artistice dedicate zilei naţionale
zile (expoziţii în ţară şi străinătate, zile (expoziţii în ţara şi străinătate, prevăzută la art. 1, expoziţii în ţară
comunicări ştiinţifice, editarea şi comunicări ştiinţifice, editarea şi şi străinătate, comunicări ştiinţifice,
publicarea de carte de specialitate publicarea de carte de specialitate editarea şi publicarea de carte de
dedicată artei naţionale, producerea dedicată artei naţionale, producerea specialitate dedicată artei naţionale,
şi difuzarea de filme dedicate artei şi difuzarea de filme dedicate artei producerea şi difuzarea de filme
naţionale şi altele asemenea)
naţionale şi altele asemenea)
dedicate artei naţionale, în limita
alocaţiilor bugetare aprobate.
Autor: Comisia pentru administraţie

Motivare
Amendamente

Corectură de Tehnică
Legislativă

Corectură de Tehnică
Legislativă

Corectură de Tehnică
Legislativă

