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referitor la propunerea legislativa pentru instituirea „Anului 

Promovarii Lecturii” in Romania - 2020

Analizand propunerea legislativa pentru instituirea „Anului 

Promovarii Lecturii” in Romania - 2020 (b507/28.10.2019), 
transmisa de Secretarul General al Senatului cu adresa 

nr.XXXV/6386/13.11.2019 si inregistrat la Consiliul Legislativ cu 

nr.D994 din 14.11.2019,

CONSILIUL LEGISLATIV
In temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i fimclionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii si propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare instituirea 

anului 2020 ca „Anul Promovarii Lecturii” in Romania.
Prin obiectul de reglementare, propunerea legislativa se inscrie in 

categoria legilor ordinare, iar in conformitate cu prevederile art.75 

alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata 

este Senatul.
2. Avand in vedere dispozitiile art.2 alin.(2), propunerea 

legislativa poate avea implicatii asupra bugetului de stat, atat in mod 

direct, cat si prin componenta de echilibrare a bugetelor locale, fiind 

necesar sa se solicite punctul de vedere al Guvemului, in conformitate 

cu dispozitiile art.l 11 alin.(l) teza a doua din Constitute.
Totodata, potrivit prevederilor art. 15 alin.(3) din Legea 

nr.500/2002 privind fmantele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, este necesar sa se prevada mijloacele necesare pentru 

acoperirea eventualelor cresteri ale cheltuielilor bugetare.



3. Pentru un spor de rigoare in redactare, propunem reformularea 

titlului, astfel:
„Lege pentru instituirea anului 2020 ca Anul Promovarii Lecturii 

in Romania”.
4. La art.l, pentru unitate in redactare cu titlul propus, sugeram 

ca expresia „drept „Anul Promovarii Lecturii” in Romania” sa fie 

inlocuita cu expresia „ca „Anul Promovarii Lecturii” in Romania”.
5. La art.2 alin.(2), pentru rigoare normativa, expresia 

„Autoritatile centrale si locale pot contribui cu sprijin” va fi redata sub 

forma „Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot 

acorda sprijin”
6. La art.4 alm.(l), este necesara respectarea dispozitiilor art.38 

alin.(3) teza fmala din Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, potrivit carora nu este permisa prezentarea unor 

explicatii prin folosirea parantezelor.
Totodata, pentru utilizarea unui limbaj normativ, sugeram 

reformularea sintagmei „care sa le citeasca fragmente”. Observatia este 

valabila, in mod corespunzator, si pentru alm.(2).
In plus, la alin.(2), pentru corectitudine gramaticala, expresia 

„precum si promovarii” se va reda sub forma „precum si al 

promovarii”.
7. La art.6, textul trebuie sa se refere la Ministerul Culturii.
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