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Domnului deputat, 
 Gigel-Sorinel Ştirbu 
 
Preşedintele Comisiei pentru cultură, arte,  mijloace de informare în 
masă 

 
 

AVIZ 

asupra Propunerii legislative privind instituirea Zilei Naţionale a Portului 
Tradiţional 

 
 

         În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a fost sesizată spre 

dezbatere şi avizare cu Propunerea legislativă privind instituirea Zilei 

Naţionale a Portului Tradiţional, trimisă prin adresa Plx 599/2014 din 23 

decembrie 2014, înregistrată cu numărul  4c-18/634 din 23 decembrie 2014.  

        Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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În şedinţa din 3 febuarie 2015, membrii Comisiei pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării au dezbătut  Propunerea legislativă privind 

instituirea Zilei Naţionale a Portului Tradiţional. 

La lucrările comisiei au luat parte 16 deputaţi din totalul de 18 . 

În urma dezbaterii membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi a 

celor prezenţi avizarea favorabilă a propunerii legislative  cu următoarele 

recomandări: 

1. Respectarea normelor de tehnică legislativă referitore la structurarea actelor 

normative introducându-se un articol referitor la scopul legii. De asemenea 

pentru acurateţea actului normativ şi pentru unitate ternimologică ar trebui 

să se stabilească ce sintagmă se foloseşte în corpul propunerii legislative 

respectiv:”tradiţional” sau „popular”. 

2. În legătură cu art. 1 prin care se stabileşte ziua de Rusalii ca Zi Naţională a 

Portului Tradiţional, membrii comisiei propun regândirea datei acestei 

sărbători întru-cât ziua de Rusalii este consacrată ca zi liberă iar printr-un 

act normativ s-a instituit ziua IEI. 

3. În legătură cu art. 3 alin. (2) propunem înlocuirea textului din propunerea 

legislativă cu următorul text:  Muzeele şi Centrele pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale, pot acorda sprijin de asistenţă şi de 

specialitate şi vor monitoriza manifestările, la nivel naţional, în vederea 

păstrării autenticităţii specificului etnografic al fiecărei zone. 

4. În legătură cu art. 4 alin.(1) solicităm modificarea textului după cum 

urmează „în perioada mai-iunie mass-media, televiziunile, radiourile, presa 

scrisă sau presa on line vor asigura…… 

5. Solicităm eliminarea art.6 având în vedere observaţiile făcute de Consiliul 

Legislativ. 

 

 

PREŞEDINTE, 
Mircea LUBANOVICI 

 


