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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 16 mai, ca 

Ziua Naţională a Costumului Popular Românesc  

  Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 16 mai, ca Ziua 

Naţională a Costumului Popular Românesc a fost transmisă Comisiei 

pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr.  P. l. - x  

408 din 8 septembrie 2014 şi înregistrată la Comisie cu nr. 4c-

10/175/9.09.2014. 

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

sesizată în fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind 

transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care a transmis un 

aviz favorabil. Comisia a examinat avizul favorabil cu observaţii şi 

propuneri, emis de Consiliul Legislativ cu nr. 261/14.03.2014. 

 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  

 Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 2 

septembrie 2014, în calitate de primă Cameră sesizată. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare declararea 

zilei de 16 mai Ziua Naţională a Costumului Popular Românesc.  

 Iniţiativa legislativă a fost dezbătută la lucrările Comisiei din data 

de 19 şi  25 noiembrie 2014. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 

deputaţi din totalul de 23 de membri ai Comisiei. 

 Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor 

prezenţi în sală în momentul votului ( 3 abţineri ). 
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 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu 

prevederile art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi  

ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare. 

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă propune plenului adoptarea Propunerii legislative 

privind declararea Zilei de 16 mai, ca Ziua Naţională a Costumului 

Popular Românesc, cu amendamentele de tehnică legislativă, anexate. 

 

     

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

la Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 16 mai, ca Ziua Naţională a Costumului Popular Românesc  
 

Nr. 

Crt. 

Text propunere legislativă Text propus de comisie Motivarea amendamentului 

1  
 
LEGE 
privind  declararea Zilei de 16 mai, 
ca Ziua Naţională a Costumului 
Popular Românesc 

Titlul legii se modifică şi va avea 
următorul cuprins:    
“LEGE  
privind  declararea zilei de 16 mai Ziua 
Naţională a Costumului Popular 
Românesc.” 
(Amendament propus de Comisie) 

Amendament de tehnică 
legislativă. 

2 Articol unic:  

 
Parlamentul României adoptă 
prezenta lege prin care Ziua de 16 
mai este declarată Ziua Naţională a 
Costumului Popular Românesc. 

Articolul unic se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
“Articol unic – Se declară ziua de 16 
mai Ziua Naţională a Costumului 
Popular Românesc.” 
 
(Amendament propus de Comisie) 

Amendament de tehnică 
legislativă. 

 

                              PREŞEDINTE,                                                                   SECRETAR, 

                     Gigel – Sorinel ŞTIRBU                                                                        Florin-Costin PÂSLARU 
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