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RAPORT  PRELIMINAR  

 
asupra Propunerii legislative pentru declararea zilei de 30 noiembrie ca Ziua 

națională a tezaurului uman viu 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale,  și 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate, spre 
dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 30 noiembrie 
ca Ziua națională a tezaurului uman viu, transmisă cu adresa nr. Plx. 620/2022 din 
17 octombrie 2022, înregistrată la Comisia pentru drepturile omului, culte și 
problemele minorităților naționale cu nr. 4c-6/676 din 17 octombrie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera  Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă, în ședința din 12 octombrie 2022, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) 
din Constituția României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă - aviz  
nr.824/14.07.2022. 

Consiliul Economic si Social a avizat nefavorabil inițiativa legislativă -  aviz 
nr.3967/28.06.2022. 

Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
relaţia cu UNESCO a avizat nefavorabil propunerea legislativă, conform avizului 
nr.4c-28/121 din 25.10.2022. 
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Guvernul, prin punctul de vedere transmis în scris, în data de 21.10.2022, lasă 
Parlamentului decizia asupra oportunității adoptării acestei inițiative legislative. 

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare declararea 
zilei de 30 noiembrie ca Ziua naţională a tezaurului uman viu. Potrivit expunerii de 
motive, iniţiativa vizează creşterea gradului de recunoaştere şi vizibilitate a 
păstrătorilor şi transmiţătorilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul 
comunităţilor din care fac parte, al specialiştilor şi al publicului larg, precum şi 
promovarea acelor persoane care, făcând dovada caracterului excepţional al 
performării, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în 
forma şi cu mijloacele tradiţionale nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea 
viabilităţii acestuia. Totodată, iniţiativa oferă posibilitatea autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale, precum şi instituţiilor publice aflate în subordinea sau 
coordonarea lor, să organizeze sau să sprijine logistic şi material, prin bugetele 
proprii, manifestările culturale, artistice sau educaţionale dedicate acestei zile. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
au dezbătut propunerea legislativă, în şedinţa din data de 8 noiembrie 2022. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul András István Demeter - 
secretar de stat în Ministerul Culturii, în conformitate cu prevederile art.56 din 
Regulamentul Camerei Deputaților. 

Deputații au fost prezenți la dezbaterea proiectului de lege conform listei de 
prezență. 

În urma examinării inișiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au 
hotărât, cu majoritate de voturi (un vot pentru adoptare), să propună plenului Camerei 
Deputaților un raport de respingere a Propunerii legislative pentru declararea zilei 
de 30 noiembrie ca Ziua națională a tezaurului uman viu (Plx.620/2022). 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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