
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SENATUL 

Comisia pentru cultură şi media Nr. XXXU64/21.04.2021 

RAPORT 

asupra Propunerii legislative privind declararea Zile! de 15 ma! -. "Ziva 
pictorulu! naţionai Nicolac Grigorescu" 

(L)G/2021) 

Cu adresa L96/2021 din 12 a.prilie 24321, Comisia pentru cultură şi media a 
fost sesizată în fond cu Propunerea legislativă privind declararea Zilei cue .15 mai 

„Ziva pictoruZtii 12aţt(JfZal Njcolae Grgorescu" (iniţiatori: Ciolacu Ion-Marcel 
deputat PSD şi Simonis Alfred-Robert - deputat FSD). 

Iniţfativa legislativă are ca object dc reglementare declararea zilei de 15 mai 
ca „Ziva pictoruiui tzaţional Nicolae Grigorescu". Iii Expunerea de motive se 
argttmentcază• că „Slatul, prin instituiizle sale cu vocaţie culturală {in primul 
tlrlinisterul Culturii şi Patrimoniuiuj Naţional, dar şi prin dferiteie Aregmente ale 
acclorităţii locale}, poate dezvolta o strategie de stiynulare şi mobilizare a culturii 
cage se face acum, sub ochii nostri, în jurul unor date siinbolice de celebrare, cu 
valoare naţională. Concursuri, evenimente, proiecte culturale diverse pot fi 
lansate de instituţiile cu vocaţie culturală ale statului în scopul de a aduce 
laolaltă, în unitatea vie a culturii contemporane, valorile naţionale făurite ieri cu 
valorile de azi cage poate mâine von deveni naţionale. " 

Propunerea legislativă a primit aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, din 
partea Consiliului Legislativ, aviz comunicat sub nr. 179/06.04.2021. 

Consiliul Economic şi Social avizează favorabil iniţiativa legislativă, aviz 
comunicat sub nr. 2434/16.03.2021. 
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În Punctul său de vedere, Guvernul României, dincolo de unele observaţii de 
tehnică legislativă, lasă Parlamentului decizia asupra oportunităţii adoptării acestei 
iniţiative legislative. 

Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială ale Senatului au transmis avize favorabile, fără amendamente, 
avize comunicate sub nr. X60/20.04.2021 şi, respectiv, XXVII/69/21.04.2021. 

Iniţiativa legislativă a fost. dezbătută de Comisia pentru cultură şi media în 
şedinţa sa din data de 21 aprilie 2021, edinţă desfăurată în format online. 

In conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri a participat 
doninul András Istvân Demeter, secretar de stat în Ministerul Culturii. 

In urma dezbaterilor, Comisia pentru cultură şi media a hotărât, cu 
majoritatea voturilor senatorilor prezenţi (1 vot pentru iniţiativa legislativă şi 9 
abţineri), să adopte raport de respingere. 

Comisia pentru cultură şi media supune plenului Senatului sere dezbatere 
raportul de respingere şi Propunerea legislativă privind declararea ZUei de 15 
rrcai — „iva pîeioruZui na,tional Nicolae Grigorescu". 

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face pane din 
categoria legilor ordinare, urmând a fi dezbătută şi adoptată de plhul Senatului în 
conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Constituţie. 

Potrivit art. 75 alias. (1) din Constituţia României, republicată şi art. 89 alias. 
(7) pct. 1 din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Cameră 
sesizată. 

Senator Vio 

I TE, SECRETAR, 

ceard BADEA Senator Soriń 
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