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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 COMISIA PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 

                                                                Bucureşti, 16 februarie 2021 
 

Plx. 74/2021 
 

   Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR  

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 

instituirea zilei de 10 Ianuarie - Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii, 

trimis, spre dezbatere în fond, Comisiei pentru știință și tehnologie, cu adresa nr. 

Plx. 74/2021 . 

 

Președinte, 
 

Dragoș Gabriel ZISOPOL 
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                                                                             PARLAMENTUL ROMÂNIEI                           
                                                                              CAMERA DEPUTAŢILOR 

   
COMISIA PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 

                                                                                                                            
Bucureşti, 16 februarie 2021 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind instituirea zilei de 10 Ianuarie - Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii 

 
 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia pentru știință și tehnologie a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind instituirea zilei 

de 10 Ianuarie - Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii, trimis cu adresa nr. Plx. 74/2021 și înregistrat cu nr.4c-
23/03/2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 1052 din 14.10.2020. 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.9089/24.09.2020 
Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 28.12.2020 ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 

potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicată. 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 10 ianuarie - Ziua matematicii, 

informaticii și științelor naturii. Potrivit expunerii de motive, în ziua de 10 ianuarie 1906 s-a născut academicianul Grigore 
Constantin Moisil, personalitate care și-a pus amprenta asupra dezvoltării matematicii românești și care a fost cel mai important 
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pionier al informaticii în România și unul dintre cei mai importanți teoreticieni ai informaticii din lume. Sărbătorirea zilei 
matematicii, informaticii și științelor naturii poate fi organizată de către Academia Română, instituțiile de cercetare, instituțiile de 
învățământ, autoritățile administrației publice centrale și locale și instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora, de 
către societatea civilă și persoane fizice și juridice, prin organizarea și/sau participarea la programe și manifestări științifice, 
culturale, educative, artistice, cu caracter social sau științific, consacrate matematicii, informaticii și științelor naturii. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  
comisia a examinat proiectul de lege în şedinţa on line din data de 16 februarie 2021. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la dezbateri conform listei de prezență. 
În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de Lege privind 

instituirea zilei de 10 Ianuarie - Ziua matematicii, informaticii și științelor naturii, cu amendamente admise prevăzute în Anexa 
care face parte integrantă din prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

      

Preşedinte Secretar 
Dragoș Gabriel ZISOPOL 

 
Radu Tudor CIORNEI 

  
 

 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Mușat 
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       Anexa  

AMENDAMENTE ADMISE  
 

Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 
 

1. Titlul Legii:  Lege privind instituirea zilei de 10 
Ianuarie – Ziua matematicii, informaticii și științelor 
naturii 

Titlul Legii:  Lege privind instituirea zilei de 10 
Ianuarie ca Ziua matematicii, informaticii și 
științelor naturii 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 

2. Art.1. – Se instituie ziua de 10 Ianuarie ca Ziua 
matematicii, informaticii și științelor naturii. 

Nemodificat  

3. Art.2. – (1) Sărbătorirea zilei matematicii, 
informaticii și științelor naturii poate fi organizată 
de către Academia Română, instituțiile de cercetare, 
instituțiile de învățământ, autoritățile administrației 
publice centrale și locale și instituțiile aflate în 
subordinea sau coordonarea acestora, de către 
societatea civilă și persoane fizice și juridice, prin 
organizarea și/sau participarea la programe și 
manifestări științifice, culturale, educative, artistice, 
cu caracter social sau științific, consacrate 
matematicii, informaticii și științelor naturii.  
(2) Autoritatea administrației publice centrale și 
locale și instituțiile aflate în subordinea sau 
coordonarea acestora pot acorda sprijin logistic și 
pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea 
organizării și derulării în bune condiții a 
manifestările prevăzute la alin.(1), în limita 
alocațiilor bugetare aprobate. 

Nemodificat  
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4.  După articolul 2, se introduce un nou articol, 
art.3 cu următorul cuprins: 

Art.3. - Societatea Română de Televiziune şi 
Societatea Română de Radiodifuziune, în 
calitate de servicii publice, vor include în 
programul zilei emisiuni ori aspecte de la 
manifestările ocazionate de sărbătorirea Zilei  
matematicii, informaticii și științelor naturii. 

Autor: Comisia pentru Știință și Tehnologie 

Pentru o mai 
buna clarificare 
tehnico-
normativă. 

 
 
 
 


