
LEGE 

pentru instituirea zilei de 15 februarie ca Zi Naţională a Lecturii 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. 1. 
Prezenta lege instituie ziva de 15 f ebruarie ca Zi Naţională a Lecturii. 

Art. 2. 
Cu prilejul Zilei Naţionale a Lecturii se organizează activităţi culturale, sociale si , 
educaţionale prin care se evidenţiază importanţa lecturii în vieţile tuturor românilor, în 
special în f ormarea copiilor şi tinerilor. 

Art. 3. 
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, serviciile publice deconcentrate 
din subordinea acestora, cu atribuţii în domeniile educaţiei şi culturii, acordă sprijin 
material, financiar şi logistic pentru organizarea de evenimente de încurajare a lecturii. 
(2) Fundaţiile, asociaţiile, organizaţiile neg uvernamentale, ce au ca obiect de activitate 
activităţi educaţionale şi/sau culturale, au dreptul de a participa la organizarea 
manif estărilor culturale dedicate Zilei Naţionale a Lecturii, în colaborare cu instituţiile 

prevăzute la aim . (1) şi (3). 
(3) Muzeele de literatură, bibliotecile publice şi instituţiile cu atribuţii în domeniul 
cultural şi educational acordă asistenţă de specialitate şi monitorizează manif estările 

organizate cu ocazia Zilei Naţionale a Lecturii, în vederea păstrării obiectivului principal: 
încuraj area lecturii în rândul românilor. 

Art. 4. 
(1) Cu ocazia acestei sărbători, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea 
Română de Televiziune difuzează emisiuni de promovare a cărţilor, scriitorilor români şi 

străini, ~ vietii si activitătii lor. 
~ 

~ ~ 

(2) In cadrul curriculei şcolare pentru clasele I-VIII, în ziva de 15 f ebruarie orele de curs 
devin ore de lectură, în care cadrele didactice derulează împreună cu elevii activităţi de 
lectură, încuraj are a cititului, concursuri şi alte activităţi similare. 



Art. 5. 
Institutul Cultural Român, Departarnentul pentru Rornânii de Pretutindeni, aYnbasadele şi 

consulatele României susţin financiar si logistic realizarea unor programe Si proiecte 
culturale sau educaţionale, cu ocazia organizării şi desf ăşurării Zilei Naţionale a Lecturii, 
pe teritoriul României şi în comunităţile româneşti din străinătate. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 
75, aim . (1) şi ale art. 76 aim . (2) din Constituţia României, republicată. 
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