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 În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
adresa nr. PLx. 197 din 29 aprilie 2020, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
primit, spre avizare, proiectul de Lege pentru instituirea „Anului Promovării Lecturii” în 
România – 2020. 

Proiectul de lege a fost dezbătut în Comisie în ședința din 05 mai 2020. 
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 

asupra proiectului de lege menționat cu amendamentele admise din Anexa.   
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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            Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendamente) 

Motivare 

1. Art. 3 - Societatea Română de 
Televiziune și Societatea Română 
de Radiodifuziune pot include în 
programul zilei aspecte de la 
evenimentele ocazionate de 
sărbătorirea ”Anului Promovării 
Lecturii”.  

 
Se elimină. 

Autor: Comisia  

Devine art. 4 

2. Art. 4 - (1) În Anul Promovării 
Lecturii în România, Ministerul 
Educației Naționale va stabili un 
program de evenimente reunite sub 
titulatura: ”Copiii citesc”. Acest 
program se va desfășura în 
cadrul unităților școlare și va 
presupune organizarea de 
întâlniri săptămânale ale elevilor 
cu voluntari (părinți, 
personalități publice, jurnaliști, 
etc.) care să le citească fragmente 
din opere literare în scopul 
încurajării lecturii. 
(2) Programul național „Copiii 
citesc” presupune organizarea de 
întâlniri bianuale ale elevilor cu 
scriitorii români contemporani, 
de anvergură națională sau 
locală, care să le citească 
fragmente din propriile  

Art. 3 – (1) În Anul Promovării 
Lecturii în România, Ministerul 
Educației și Cercetării implementează 
programul național „Copiii citesc”, 
prin inspectoratele școlare, în 
parteneriat cu organizații 
guvernamentale și 
nonguvernamentale, instituții de 
cultură și autorități publice locale, 
pentru valorificarea potențialul 
literar și cultural local, național și 
internațional. 
(2) Programul constă în organizarea 
și desfășurarea unor evenimente 
cultural-educative lunare destinate 
stimulării lecturii în rândul copiilor 
și tinerilor și a creativității acestora 
în domeniul literar. 
(3) Activitățile incluse în program 
cuprind și citirea de fragmente din 
opere literare, urmate de dialoguri 
pentru a facilita înțelegerea și 
receptarea textului literar. 

Autor: Deputat PNL Sorin Mihai 
Cîmpeanu + deputat PSD Camelia 

Gavrilă + Comisia 

Pentru a se 
stabili cu 
claritate modul 
de desfășurare 
al programului 
și activitățile 
pe care acesta 
le include.  

3.  
 
 
 

--- 

Art. 4 - (1) Societatea Română de 
Televiziune și Societatea Română de 
Radiodifuziune pot include în 
programul zilei aspecte de la 
evenimentele ocazionate de 
sărbătorirea ”Anului Promovării 
Lecturii”. 
(2) Creațiile literare relevante ale 
elevilor pot fi promovate, la nivel 
național, în emisiuni ale Societății 
Române de Televiziune și ale Societății 
Române de Radiodifuziune. 

Autor: Deputat PNL Sorin Mihai 
Cîmpeanu + Comisia 

Pentru 
cursivitatea și 
claritatea 
textului.  

 


