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Parlamentul Romaniei 
Senat

PRE§EDINTE Bucure^ti, 26 aprilie 2021
Nr. L96/2021

Domnului
Senator VIOREL-RICEARD BADEA 

PRE§EDINTELE COMISIEI PENTRU CULTURA SI MEDIA

In temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu completarile 

ulterioare, in §edinfa din 26 aprilie 2021, plenul Senatului a hotarat trimiterea spre 

reexaminare a propunehi legislative privind declararea zilei de 15 mai - "Ziua 

pictorului national Nicolae Grigorescu" (L96/2021-procedurd de urgentd], in vederea 

mtocmirii unui raport suplimentar.
In acest sens, va anexam extras din stenograma §edin^ei Senatului din data 

de 26 aprilie 2021.
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EXTRAS
din stenograma ^edintei Senatului din 26 aprilie 2021

Doamna Anca Dana Dragu:
Multamesc.
Va rog, domnule senator.

Domnul Lucian Romascanu:
Tot pentru ordinea de zi, am discutat la Comitetul liderilor si a intrunit acceptul 

ideea de a retrimite la comisie punctul 18 de pe ordinea de zi. Ca sa votam totul.
Va multumesc mult. (Discutii.)

(...)

Doamna Anca Dana Dragu:
La punctul 18 al ordinii de zi avem o solicitare de retrimitere la comisia de 

specialitate a Propunerii legislative privind declararea zilei de 15 mai - „Ziua pictorului 
national Nicolae Grigorescu”. (L96/2021)

Nu sunt interventii asupra acestui... exista o interventie.
Domnule senator Maricel Popa, va rog.

Domnul Maricel Popa:
Stimati colegi,
L96 este un protect de suflet, de mare importanta culturala.
Nicolae Grigorescu a fost unul dintre cei mai importanti fondatori ai modemismului 

in pictura romaneasca, primul pictor roman recunoscut international si pictor de prima linie 

in Razboiul de Independents din 1877 - 1878. Lucrarea „Tarancutele” a detronat orice alta 

pictura romaneasca prezenta vreodata la licitatie publica, fiind vanduta la pretul record de 

320 000 de euro. Este trivial sa va mai enumar pilonii pe care se sprijina valoarea sa de 

necontestat.



Exista deja doua mari sarbatori care omagiaza cultura si valoarea intelectuala umana: 
15 ianuarie - Ziua Culturii Nationale, Ziua „Mihai Eminescu”, si 19 febmarie - Ziua 

sculpturii, Ziua „Constantin Brancusi”. Cu ocazia celebrarii marelui pictor Nicolae 

Grigorescu, am putea avea 15 mai - Ziua picturii, prilej cu care s-ar putea organiza 

multiple evenimente culturale, prin care sa incurajam artele vizuale si creatia.
Nu mteleg raportul de respingere al Comisiei de cultura, desi avizele apartinand 

celorlalte comisii sunt favorabile. Consiliul Economic si Social, Comisia de administratie 

publica, Comisia pentru munca au fost unanim favorabile. Nu inteleg cu ce ne impiedica, 
cu ce impiedica bunul mers al acestei tari si al institutiilor care o reprezinta sau al mediului 
cultural stabilirea si omagierea unei astfel de zile simbolice.

Dragi colegi,
Nu trebuie sa modificam Codul muncii, asa cum Guvemul, in punctul sau de vedere, 

se afla in dubiu daca aceasta zi se doreste declarata a fi zi libera sau nu. Este evidenta 

intentia initiatorului de a stabili Ziua picturii la nivel simbolic, si nu cu prilej de a nu munci.
Asadar, stimati colegi, va invit la un vot impotriva raportului de respingere.

Va mulUimesc.

Doamna Anca Dana Dragu:
Multumim.
Acum suntem in procedura in care votam retrimiterea la comisie, deci nu avem 

dezbatere pe fond.
Urmeaza sa supunem votului solicitarea de retrimitere la comisie in cadrul sesiunii

de vot final.
(...)

Doamna Anca Dana Dragu:
La punctul 18 al ordinii de zi urmeaza sa ne propuntam prin vot asupra solicitarii de 

retrimitere la comisia de specialitate a Propunerii legislative privind declararea zilei de 15 

mai - „Ziua pictorului national Nicolae Grigorescu”. (L96/2021)



Supun votului solicitarea de retrimitere la comisie.
Va rog sa votati.
103 voturi pentru, doua impotriva, o abtinere, zero „nu votez”.

(...)

Domnul Eugen Pirvulescu:
Punctul 18 de pe ordinea de zi:
- la votul telefonic am avut 26 de voturi pentru, zero contra, zero abtineri;

- total voturi, telefonic plus tableta: 129 pentru, doua contra, o abtinere.
(...)

Doamna Anca Dana Dragu:
La punctul 18 al ordinii de zi solicitarea de retrimitere la comisie a initiativei 

legislative a fost aprobata.




