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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 precum şi asupra 

Propunerii legislative  privind instituirea Zilei Naţionale a 

Costumului Tradiţional 

  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. Propunerea legislativă privind instituirea Zilei 

Naţionale a Portului Tradiţional a fost transmisă Comisiei pentru cultură, 

arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr.  P l - x 599 din 19 

decembrie 2014 şi înregistrată la Comisie cu nr. 4c-10/230/20.12.2014. 

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

sesizată spre dezbaterea în fond cu aceste propuneri legislative, membrii 

Comisiei hotărând să facă un singur raport pentru cele două iniţiative 

legislative cu un obiect de reglementare similar. 

  Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 16 mai, ca Ziua 

Naţională a Costumului Popular Românesc a fost transmisă spre avizare 

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.  
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 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 ). 

 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 a propus plenului adoptarea Propunerii legislative 

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

Popular Românesc, cu amendamente prin raportul nr. 4c-10/175 

distribuit în data de 15 decembrie 2014. 

În data de 25 februarie 2015 Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 

retrimiterea  Propunerii legislative privind declararea Zilei de 16 mai, ca 

Ziua Naţională a Costumului Popular Românesc (Pl-x 408/2014), la 

Comisie, pentru o nouă dezbatere împreună cu Propunerea legislativă 

privind instituirea Zilei Naţionale a Portului Tradiţional (Pl-x 599/2014), 

şi întocmirea unui singur raport pentru cele două iniţiative legislative.  

 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a 

Portului Tradiţional a fost transmisă Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă, cu adresa nr.  P l - x 599 din 19 decembrie 

2014 iar, spre dezbatere şi avizare au fost sesizate Comisia juridică de 

disciplină şi imunităţi, Comisia pentru comunităţile de români din afara 
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graniţelor şi Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport, toate trei 

transmiţând la Comisie avize favorabile, cele transmise de ultimele două 

Comisii fiind însoţite de observaţii şi propuneri de amendare a textului. 

  În redactarea prezentului raport Comisia a ţinut cont şi de Avizul 

favorabil nr. 543 din data de 8 mai 2014, emis de Consiliul Legislativ. 

 Guvernul nu a transmis un punct de vedere asupra celor două  

propuneri legislative. 

 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a 

Portului Tradiţional a fost respinsă de Senat în data de 15 decembrie 

2014, în calitate de prima Cameră sesizată. 

  Obiectul de reglementare al acestei iniţiative legislative îl 

constituie instituirea Zilei Naţionale a Portului Tradiţional spre a fi 

sărbătorită în ziua de Rusalii, zi în care să fie organizate manifestări 

cultural artistice,  prin care să se  promoveze valoarea portului popular 

românesc din toate zonele dar şi pe cel al minorităţilor naţionale.  

 Membrii Comisiei au analizat conţinutul Propunerii legislative 

privind instituirea Zilei Naţionale a Portului Tradiţional (Pl-x 599/2014) 

la lucrările Comisiei din zilele de 24 februarie a.c. şi  3 martie a.c., când 

cele două iniţiative legislative au fost dezbătute de membrii Comisiei. În 

conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisiei a participat domnul 

Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii. Având în 

vedere obiecţiile aduse şi în comisiile avizatoare în legătură cu ziua 

dedicată sărbătorii portului tradiţional, membrii Comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi să modifice ziua propusă iniţial pentru această 

sărbătoare, şi în consecinţă, aceasta să fie sărbătorită în a doua duminică 

din luna mai. 

  La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 20 de membri 

din totalul de 23 de membri ai Comisiei. 
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 Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea de voturi. 

 În urma dezbaterilor Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă  propune plenului respingerea Propunerii legislative 

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

Popular Românesc (Pl - x 408/2014) şi, respectiv, adoptarea Propunerii 

legislative privind instituirea Zilei Naţionale a Portului Tradiţional (Pl -x 

599/2014), cu  amendamentele anexate. 

     

      PREŞEDINTE,                    SECRETAR,  
       
        Gigel – Sorinel ŞTIRBU                       Florin-Costin PÂSLARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari, 

Cristina Dan 

Dan Kalber
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                  ANEXA
           

 
 
 
 
Amendamente admise 

La Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Portului Tradiţional (Pl-x 599/2014), 
Nr. 
Crt. 

Forma iniţiativei legislative Text propus de Comisie Motivarea amendamentului 

1 LEGE  
privind instituirea Zilei Naţionale a 

Costumului Tradiţional 
 

    LEGE  
privind instituirea Zilei Naţionale a 

Costumului Tradiţional din 
România 

(Amendament propus de Comisie) 

Pentru introducerea unei specificări 
necesare 

2 Art.1. – Se instituie ziua de Rusalii, ca 
Zi Naţională a Portului Tradiţional. 
 
 

Art.1. –  Prezenta lege instituie  a 
doua duminică din luna mai ca Zi 
Naţională a Portului Tradiţional din 
România. 
(Amendament propus de Comisie) 

 Modificarea zilei dedicată Sărbătorii 
Costumului Tradiţional a fost 
solicitată de  două dintre Comisiile 
avizatoare - Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor –iar 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă  a amendat 
textul. 

3 Art. 2.- (1).Cu prilejul Zilei Naţionale 
a Portului Tradiţional se organizează 
activităţi sociale, spectacole şi 
concursuri cultural-artistice prin care 
se vor evidenţia valorile inestimabile 
pe care le reprezintă costumul 

Art. 2. – Cu prilejul Zilei Naţionale a 
Portului Tradiţional din România se 
organizează activităţi sociale, spectacole 
şi concursuri cultural-artistice, prin care 
se  evidenţiază valorile inestimabile pe 
care le reprezintă costumele 

Pentru o exprimare mai corectă şi mai 
clară. 
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tradiţional specific fiecărei zone, şi se 
difuzează, prin mijloacele de informare 
în masă, materiale care vizează 
domeniile de interes ale tezaurizării 
culturii materiale şi imateriale la nivel 
naţional. 
 
(2) În ziua dedicată Portului 
Tradiţional, la nivel naţional, dar şi în 
comunităţile din diasporă, costumul 
tradiţional, sau piese componente ale  
acestuia, poate fi purtat de toate 
categoriile de angajaţi şi de către 
cetăţenii de toate vârstele. 
 

tradiţionale specifice fiecărei zone, şi 
se difuzează, prin mijloacele de 
informare în masă, materiale ce vizează 
domeniile de interes ale tezaurizării 
patrimoniului cultural material şi ale 
patrimoniului cultural imaterial la 
nivel naţional. 
(2) Se elimină 
 
(Amendament propus de Comisie) 

 
 
 
 
 
 
Pentru eliminarea unor prevederi 
explicite  pe care Comisia a 
considerat că nu sunt necesare. 
 
 
 
 
 
 

4. Art. 3. – (1) Autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale, inclusiv 
unităţile şi serviciile publice din 
subordinea acestora, care au atribuţii în 
domeniul. educaţiei, culturii, cercetării, 
turismului, protecţiei mediului, 
sănătăţii şi finanţelor pot acorda sprijin 
material, financiar şi organizatoric, 
sărbătorii Zilei Naţionale a Portului 
Tradiţional. 
(2) Fundaţiile, asociaţiile şi ONG-urile 
care au ca obiect de activitate 
promovarea culturii tradiţionale, pot 
participa la organizarea manifestărilor 
culturale dedicate Zilei Naţionale a 
Portului Popular, în colaborare cu 
instituţiile prevăzute al alin. (1). (3) 
Muzeele şi Centrele pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii 

Art. 3. – (1) Autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale, serviciile 
publice deconcentrate din subordinea 
acestora, cu atribuţii în domeniile 
educaţiei, culturii, cercetării, turismului, 
protecţiei mediului, sănătăţii şi 
finanţelor pot acorda sprijin material, 
financiar şi logistic pentru organizarea 
sărbătorii Zilei Naţionale a Portului 
Tradiţional din România. 
(2) Fundaţiile, asociaţiile, organizaţiile 
neguvernamentale, ce au ca obiect de 
activitate promovarea culturii 
tradiţionale, pot participa la organizarea 
manifestărilor culturale dedicate Zilei 
Naţionale a Portului Tradiţional din 
România, în colaborare cu instituţiile 
prevăzute la alin. (1) şi (3). 
 (3) Muzeele de etnografie şi Centrele 

Pentru o redactare mai corectă şi mai 
clară. 
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Tradiţionale vor acorda sprijin de 
asistenţă şi de specialitate şi vor 
monitoriza manifestările, la nivel 
naţional, în vederea păstrării 
autenticităţii specificului etnografic al 
fiecărei zone. 
 

pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale pot acorda 
asistenţă de specialitate şi pot 
monitoriza manifestările culturale, în 
vederea păstrării autenticităţii 
specificului etnografic al fiecărei zone. 
(Amendament propus de Comisie) 

5. Art.4. – (1) În perioada mai iunie – 
iunie, Societatea Română de 
Radiodifuziune şi Societatea Română 
de Televiziune vor difuza, cu 
prioritate, emisiuni  despre 
problematica tradiţiei populare, atât pe 
canalele de ştiri, cât şi pe cele dedicate 
domeniului cultural. 
(2) În cadrul curriculei şcolare pentru 
clasele IV-XII, la disciplina educaţie 
civică (sau disciplinele echivalente) 
vor fi repartizate obligatoriu 2 ore în 
luna mai pentru tematica legată de 
portul tradiţional al naţionalităţilor din 
România şi semnificaţia acestuia în 
conturarea şi păstrarea identităţii 
naţionale etnice. 

Art.4. – (1) Cu ocazia acestei 
sărbători, Societatea Română de 
Radiodifuziune şi Societatea Română de 
Televiziune pot difuza emisiuni de 
promovare a tradiţiilor populare şi 
valorilor etnografice din diferite zone 
ale ţării, precum şi aspecte ale 
manifestărilor din diasporă, dedicate 
acestei zile. 
(2) În cadrul curriculei şcolare pentru 
clasele IV-XII, la disciplina educaţie 
civică - sau disciplinele echivalente -  
vor fi incluse 2 ore, în luna mai, 
consacrate tematicii portului tradiţional 
al zonei şi portului tradiţional al 
minorităţilor naţionale din România, 
precum şi semnificaţiei acestora în 
conturarea şi păstrarea identităţii 
naţionale etnice. 
(Amendament propus de Comisie) 

Pentru o redactare mai corectă, mai 
sintetică  şi mai clară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Art. 5. –  Autorităţile administraţiei 
publice locale şi instituţiile publice cu 
atribuţii în domeniul conservării şi 
promovării multiculturalismului pot 
institui distincţii specifice care se vor 
acorda persoanelor fizice sau juridice 
care au obţinut rezultate deosebite în  

Art. 5. –  Autorităţile administraţiei 
publice locale şi instituţiile publice cu 
atribuţii în domeniul conservării şi 
promovării multiculturalismului pot 
institui distincţii specifice care se vor 
acorda persoanelor fizice sau juridice cu 
merite deosebite în   domeniul 

Pentru o redactare mai clară şi mai 
completă. 
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domeniul promovării educaţiei 
multiculturale şi în domeniul tradiţiilor 
populare. 

promovării educaţiei multiculturale 
şi/sau în domeniul tradiţiilor populare. 

7. Art. 6. - Ministerul Afacerilor 
Externe prin Departamentul Politici 
pentru Relaţia cu Românii de 
Pretutindeni, poate susţine material şi 
financiar realizarea unor programe şi 
proiecte culturale, sau multiculturale, 
în organizarea şi desfăşurarea Zilei 
Naţionale a Portului Popular 

Art. 6. -  Institutul Cultural Român şi 
Departamentul Politici pentru Relaţia cu 
Românii de Pretutindeni pot susţine  
financiar şi logistic realizarea unor 
programe şi proiecte culturale sau 
multiculturale, cu ocazia organizării şi 
desfăşurării Zilei Naţionale a Portului 
Tradiţional din România.. 

Pentru o redactare mai clară şi mai 
completă. 

 La finalul dezbaterilor Comisia a hotărât cu unanimitatea  voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului adoptarea prezentului 
raport. 
 
 

                              PREŞEDINTE,                                                                   SECRETAR, 

                      Gigel Sorinel ŞTIRBU                                                                            Florin-Costin PÂSLARU 

 

 

 Consilieri parlamentari:  
 Cristina Dan 

 Dan Kalber 
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