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BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Alăturat, vă înaintăm raportul suplimentar al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă, asupra Propunerii legislative pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de 

sărbătoare națională, transmisă cu adresa nr.  Pl - x 650 din 4 decembrie 2019 şi înregistrată la 

Comisie cu nr.4 c-12/390/06.12.2019. 

   

 
 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
              Iulian BULAI 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

 

R A P O R T   

s u p l i m e n t a r    

asupra  Propunerii legislative pentru instituirea Zilei Mărțișorului  

ca zi de sărbătoare națională 

 

 

 În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru înstituirea Zilei 

Mărțișorului ca zi de sărbătoare națională, transmisă cu adresa nr. Pl-x 650 din 4 decembrie 

2019 şi înregistrată la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu nr. 4c-

12/390/06.12.2019. 

Inițiativa legislativă a fost transmisă spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale şi Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi. Până la data întocmirii raportului s-a primit avize favorabile din partea Comisiei pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi.  

În redactarea raportului, Comisia a avut în vedere avizul favorabil, cu observaţii şi 

propuneri, nr. 895 din 24.10.2019, emis de Consiliul Legislativ.  
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Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  

În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din 

data de 2 decembrie 2019.  

Comisia a dezbătut propunerea legislativă în şedinţele din 4 și 11 februarie 2020, 

respectiv, 8 decembrie 2021.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea Zilei Mărţişorului ca zi de 

sărbătoare naţională. Potrivit expunerii de motive, demersul legislativ vizează „oficializarea, 

punerea în valoare şi promovarea unei sărbători populare româneşti ancestrale, incluse în 

patrimoniul universal”. 

În conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la 

lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Liviu Brătescu, secretar de stat în 

Ministerul Culturii.  

Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi (7 

voturi pentru, 1 vot împotrivă și 3 abțineri).  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă au hotărât să propună plenului adoptarea Propunerii legislative 

pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de sărbătoare națională, cu amendamente a Propunerii 

legislative pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de sărbătoare națională. 

 

********* 

În temeiul prevederilor art. 71 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în 

ședința din 9 iunie 2021 plenul Camerei Deputaților a retrimis Comisiei sesizate în fond 

inițiativa legislativă, în vederea întocmirii unui raport suplimentar. 

Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă s-au reunit 

pentru lucrări în ședința din 8 decembrie a.c. în vederea reanalizării inițiativei legislative. 
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La lucrările Comisiei au participat, din totalul de 12 parlamentari, un număr de 10 

parlamentari. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport suplimentar de 

respingere a Propunerii legislative pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de sărbătoare 

națională. 

 

 

       

 

       PREŞEDINTE,                                      

 

       Iulian BULAI                                  
      


