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Comisia pentru inva^amant, 
$tiin^a, tineret §i sport Nr. XXVni/26/26.02.2020

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru instituirea "Anului Promovarii
Lecturii" in Romania - 2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, Comisia pentru invafamant, §tiinfa, 
tineret ^i sport prin adresa nr. L34/2020 a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra 

Propunerii legislative pentru instituirea "Anului Promovarii Lecturii" in 

Romania - 2020, initiatori: Calista Mara-Daniela - deputat PNL; Gheorghiu 

Bogdan - deputat PNL; Mare? Mara - deputat PNL; Rae^chi Ovidiu Alexandra - 
deputat PNL; Schelean Valeria-Diana - deputat PNL; Stroe lonu^-Marian - 
deputat PNL.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare instituirea anului 
2020 ca „Anul Promovarii Lecturii" in Romania.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa, cu 

observal;ii §i propuneri.
Comisia pentru administral;ie publica si Comisia pentru pentru cultura ^i 

media au avizat favorabil propunerea legislativa.
La dezbaterea propunerii legislative au participat, in conformitate cu 

prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 

ulterioare, din partea Guvernului: domnul Secretar de stat Dragos-Lucian 

Radulescu - Ministerul Educatiei si Cercetarii si domnul Secretar de stat Liviu 

Bratescu - Ministerul Culturii.
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in cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului,
au fost adoptate se regasesc in anexa ce face parte integrants din prezentul 
raport.

in sedinta din 25.02.2020, membrii Comisiei au analizat propunerea 

legislative si au hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte raport de
admitere cu amendamente admise.

Comisia pentru inval:amant, §tiinl:a, tineret §i sport supune spre 

dezbatere §i adoptare plenului Senatului raportul de admitere cu 

amendamente admise si propunerea legislative.
in raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte 

din categoria legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu 

prevederile art.76 alin.[23 din Constitul:ie.
Potrivit art.75 alin. (1) din Constitul:ia Romaniei, republicata, ^i art.92 

alin.(7) pct.l din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile 

ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre§edinte, Secretar,

Senator Liviu-iyfear/an Pop Senator Liliana Sbirnea
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ANEXA la Raportul nr. XXVIII/26/26.02.2020

AMENDAMENTE ADMISE

la Propunerea legislativa pentru instituirea "Anului Promovarii Lecturii" in Romania - 2020
L34/2020

ObservatiiText propunere legislativa Amendamente adoptate de comisieNr.
crt.

Autor amendament: 
Ecaterina Andronescu - 
Senator PSD

Titlul legii: Lege pentru instituirea "Anului Promovarii 
Lecturii" in Romania -2020

Titlul legii: Lege pentru instituirea anului 2020 ca 
"Anul Lecturii" in Romania

1.

Autor amendament: 
Ecaterina Andronescu - 
Senator PSD
Pentru unitate m redactare 
cu titlul propus

Art 1. - Se instituie anul 2020 ca "Anul Lecturii" in 
Romania.

Art. 1 Se instituie anul 2020 drept "Anul Promovarii 
Lecturii" in Romania.2.

Autor amendament: 
Ecaterina Andronescu - 
Senator PSD

3. (1) Cu prilejul sarbatoririi "AnuluiArt.2 Cl) Cu prilejul sarbatoririi "Anului Promovarii 
Lecturii" se organizeaza evenimente culturale menite sa 
incurajeze lectura, cu precadere in randul copiilor ^i 
tinerilor.

Art.2.
Lecturii" se organizeaza evenimente culturale 
menite sa incurajeze lectura, cu precadere in randul 
copiilor $1 tinerilor. Pentru unitate in redactare 

cu titlul propus

(2) Autoritafile centrale §i locale pot contribui cu 
sprijin logistic ^i/sau financiar, dupa caz, la programe de 
promovare a lecturii.

(2) Autoritafile administratiei publice centrale ^i 
locale pot acorda sprijin logistic 5i/sau financiar, 
dupa caz, la programe de promovare a lecturii.

Pentru rigoare normativa
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Autor amendament: 
Ecaterina Andronescu - 
Senator PSD

Art.3. - Societatea Romana de Televiziune §i 
Societatea Romana de Radiodifuziune pot include 
permanent in programul zilei aspecte de la 
evenimentele ocazionate de sarbatorirea "Anului 
Lecturii".

Art.3 Societatea Romana de Televiziune §i Societatea 
Romana de Radiodifuziune pot include m programul zilei 
aspecte de la evenimentele ocazionate de sarbatorirea 
"Anului Promovarii Lecturii".

4.

Pentru unitate in redactare 
cu titiul propus

Ait.4 [1) In Anul Promovarii Lecturii, Ministerul 
Educafiei Na^ionale va stabili un program de 
evenimente reunite sub titulatura: "Copiii citesc". Acest 
program se va desfa§ura in cadrul unitafilor ^colare §i 
va presupune organizarea de intalniri saptamanale ale 
elevilor cu voluntari (parin^i, personalita{i publice, 
jurnali^ti, etc.) care sa le citeasca fragmente din opere 
literare in scopul incurajarii lecturii.

Autor amendament: 
Remus-Mihai Gopu - 
Senator USR

Art.4. - (1) In "Anul Lecturii", Ministerul Educafiei 
si Cercetarii va stabili un program de evenimente 
reunite sub titulatura: "Copiii citesc"! Acest 
program se va desfa^ura in cadrul unitafilor 
§colare §i va presupune organizarea de intalniri 
saptamanale ale elevilor cu voluntari: parin^i, 
personalitaji publice, jurnali§ti, care sa le citeasca 
fragmente din opere literare in scopul incurajarii 
lecturii.

5.

(2) Programul national "Copiii citesc" presupune 
organizarea de intalniri bianuale ale elevilor cu 
scriitori romani contemporani, de anvergura 
najionala sau locala, care sa le citeasca fragmente 
din propriile creajii literare in scopul incurajarii 
lecturii, precum §i al promovarii acestor creajii.

(2) Programul national "Copiii citesc" presupune 
organizarea de intalniri bianuale ale elevilor cu scriitori 
romani contemporani, de anvergura naj;ionala sau locala, 
care sa le citeasca fragmente din propriile creajai literare 
in scopul incurajarii lecturii, precum §i promovarii acestor 
creajii.

Art.5 In Anul Promovarii Lecturii, Consiliul National al 
Audiovizualului va stabili un mod de difuzare a unui 
mesaj menit sa promoveze lectura in randul copiilor.

Art.5 . - In Anul Lecturii, Consiliul National al 
Audiovizualului va stabili un mod de difuzare a unui 
mesaj menit sa promoveze lectura in randul copiilor.

Autor amendament: 
Ecaterina Andronescu - 
Senator PSD

6.

Pentru unitate in redactare 
cu titiul propus
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Art. 6 Ministrul Culturii va elabora un calendar de 
evenimente pentru promovarea lecturii in fiecare judef 
al {arii.

Art. 6 . - Ministerul Culturii va elabora un calendar 
de evenimente pentru promovarea lecturii in 
fiecare judef al ^arii.

Observatia Consiliului 
Legislativ

7.
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