
EXPUNERE DE MOTIVE 

Ziva Natională a Costumului Traditional din România a fost instituită în a doua duminică 
din luna mai prin Legea nr. 102/2015, publicată în Monitorul Ofrcial nr. 323 din 13 mai 2015. 

În această lege nu este avut în vedere cazul în care suntem acum, în inposibilitatea de a 
sărbători cum se cuvine o zi cu însemnatate pentru identitatea românească. Fie că vorbim de 
Mioveni, unde se strâng în fiecare an mu i de oameni costumati în straie populare, de Năsăud unde 
în 2017 s-au doborât două recorduri mondiale: cea mai mare multime îmbrăcată în costume 
populare, prezentă simultan în acelaşi be şi pentru eel mai mare dans popular sincron, sau chiar 
de stăruintele celor de la nivelinternational (în 2018 Primăria din Bruxelles a dispus ca statueta 
Manneken Pis, să fie îmbrăcată, în costum national românesc, respectiv în eel de căluşar, în 
vederea celebrării unicitătii traditiilor româneşti), toti au fost nevoiti să amâne sau chiar să 
anuleze evenimentele din cauza pandemiei decretate de OMS, a stării de urgentă şi bineînteles de 
vidullegislativ existent în prezent. 

Tocmai acest ultim lucru încercăm să-1 reglementăm prin introducerea unui nou aliniat 
care să statueze când putem marca acesta zi atunci când suntem în situatia în care, ziva de 
duminică din cea de a doua săptămână din luna mai se află într-o perioadă de criză, în care se 
impun măsuri exceptionale. 

Consider că modificările propuse prin acest proiect de lege sunt necesare, deoarece 
numeroase institutii de cultură, şi nu numai, au bugetat organizarea de evenimente prilejuite de 
Ziva Natională a Costumului Traditional din România şi se află in imposibilitatea de a le pune in 
practică. Importanta marcării acestei zile rezidă din promovarea portul popular românesc şi din 
evidentierea valorile inestimabile pe care le reprezintă costumele traditionale speciflce fiecărei 
zone. 

Având in vedere cele de mai sus, este necesară amendarea legislatiei actuale şi se impune 
modificarea Legii nr. 102/2015 privind instituirea Zilei Nationale a Costumului Traditional din 
România prin introducerea unui nou aliniat. . 

În numele iniţiat rilor, 

Senator PSD 

Serban Constantin Va eca 
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