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AVIZ 

 

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, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu 
UNESCO a fost sesizată, pentru dezbatere și avizare, cu propunerea legislativă 
pentru declararea zilei de 30 noiembrie ca Ziua națională a tezaurului uman viu, 
transmisă cu adresa nr. PL-x nr. 620 din 17 octombrie 2022, înregistrată la 
comisie cu nr. 4c-28/114/18.10.2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedința din 12.10.2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră 
decizională. 

Propunerea legislativă 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 
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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. 

  Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au 
examinat inițiativa legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din                                                 
25 octombrie 2022. 

Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi 
propuneri, transmis cu adresa nr. 824 din 14.07.2022, avizul nefavorabil al 
Consiliului Economic și Social, transmis cu adresa nr. 3967 din 28.06.2022, 
precum și punctul de vedere al Guvernului prin care menţionează că 
Parlamentul va decide asupra oportunităţii adoptării acestei iniţiative 
legislative. 

În cadrul dezbaterilor s-a reliefat faptul că, potrivit definiţiilor prevăzute 
de Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial, 
conceptul de „patrimoniu cultural imaterial reprezintă totalitatea practicilor, 
reprezentărilor, expresiilor, cunoştinţelor, abilităţilor – împreună cu 
instrumentele, obiectele, artefactele şi spaţiile culturale asociate acestora – pe 
care comunităţile, grupurile sau, după caz, indivizii le recunosc ca parte 
integrantă a patrimoniului lor cultural”. 

Astfel, adoptarea prezentei iniţiative legislative ar avea un impact 
nefavorabil asupra cunoaşterii adecvate şi a vizibilităţii conceptului de tezaur 
uman viu. 
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 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (2 abțineri), avizarea nefavorabilă a propunerii legislative pentru 
declararea zilei de 30 noiembrie ca Ziua națională a tezaurului uman viu. 

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 

 

    Preşedinte      Secretar 

   Deputat Ana-Maria Cătăuță    Senator Dănuț Bica 

 

 

 

Către, 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

Domnului Ibram Iusein, Președinte 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

Domnului Bulai Iulian, Președinte 
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