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Anexanr. 1

Zilele oficiale din Romania

Nr. Ziua Luna Denumire
Crt.

- SarMtorirea zilei matematicii, informaticii |i §tiintelor 
naturii poate fi organizata de catre Academia Romana, 
institu^iile de cercetare, institu^iile de mvatamant, autoritatile 
administratiei publice centrale §i locale §i institutiile aflate in 
subordinea sau coordonarea acestora, de catre societatea 
civila 5i persoane fizice §i juridice, prin organizarea §i/sau 
participarea la programe §i manifestari §tiintifice, culturale, 
educative, artistice, cu caracter social sau ^tiin^ific, 
consacrate matematicii, informaticii §i ^tiin^elor naturii.
- Autoritaiile administra^iei publice centrale §i locale §i 
institu^iile aflate in subordinea sau coordonarea acestora pot 
acorda sprijin logistic §i pot aloca fonduri din bugetele proprii 
in vederea organizarii §i deruiarii in bune condi^ii a 
manifestarilor prevazute de mai sus, in limita aloca^iilor 
bugetare aprobate.
- Societatea Romana de Televiziune §i Societatea Romana de 
Radiodifuziune, in calitate de servicii publice, vor include in 
programul zilei emisiuni ori aspecte de la manifestarile 
ocazionate de sarbatorirea Zilei matematicii, informaticii §i 
§tiintelor naturii.

10 Ziua
matematicii, 
informaticii $i 
$tiin|elor naturii

1. lanuarie

- Autoritatile administra^iei publice centrale §i locale sprijina 
material §i financiar organizarea de manifestari cultural- 
artistice §i de ac^iuni social-culturale dedicate sarbatoririi 
acestei zile.
- Ministerul Culturii §i Patrimoniului National elaboreaza, in 
colaborare cu reprezentan^ii organismelor deconcentrate, un 
ghid anual al manifestarilor dedicate acestei sarbatori.
- Societatea Romana de Televiziune §i Societatea Romana de 
Radiodifuziune vor realiza §i vor include in programele lor 
emisiuni dedicate acestei zile.

2. 15 lanuarie Ziua Culturii 
Nafionale

Autoritatile administratiei publice centrale §i locale pot 
organiza §i/sau sprijini logistic §i material manifestari 
cultural-artistice dedicate acestei zile.

Ziua Unirii 
Principatelor 
Romane ca zi de 
sarbatoare 
nationals

3. 24 lanuarie

- Ziua Sveti Sava poate fi organizata de catre autoritafile 
administraliei publice centrale §i locale §i institufiile aflate in 
subordinea sau coordonarea acestora, de catre societatea 
civila §i persoane fizice §i juridice, prin organizarea ^i/sau 
participarea la programe §i manifestari culturale, educative, 
artistice,
promovarii minoritafii sarbe din Romania.
- Autoritatile administratiei publice centrale §i locale §i 
institutiile aflate in subordinea sau coordonarea acestora pot 
acorda sprijin logistic §i pot aloca fonduri din bugetele proprii 
in vederea organizarii $i deruiarii in bune condifli a

Ziua Sveti Sava, 
sarbatoare 
minoritatii sarbe 
din Romania

4. 27 lanuarie
a

caracter social sau ^itiintific, consacratecu



manifestarilor prevazute de mai sus, in limita alocatiilor 
bugetare aprobate.
- Societatea Romana de Radiodifuziune Societatea Romans 
de Televiziune, m calitate de servicii publice, pot include m 
programele lor emisiuni §i/sau aspecte de la manifestSrile 
dedicate acestei sSrbStori.

- Autoritatile administratiei publice centrale §i locale, precum 
§i organizatiile nonguvemamentale pot acorda, de Ziua luptei 
impotriva cancerului, sprijin material §i financiar pentru 
organizarea de evenimente dedicate cre§terii nivelului de 
educa^ie sanitara §i al gradului de con§tientizare m ceea ce 
prive§te aceasta maladie.
- Societatea Romans de Televiziune §i Societatea Romana de 
Radiodifuziune pot realiza §i pot include m programele lor 
emisiuni dedicate acestei zile.

04 Februarie5. Ziua iuptei
impotriva
cancerului

- Anual, cu prilejul sSrbStorii Zilei Limbii Elene, in 
localitatile in care trSiesc membri ai comunitSJii elene sau 
filoeleni se organizeazS manifestari culturale dedicate acestei 
sarbStori.
- AutoritStile administratiei publice centrale §i locale, 
organizatiile neguvemamentale interesate pot sprijini logistic 
§i/sau financiar organizarea manifestSrilor dedicate sSrbStorii 
acestei zile.
- Societatea Romans de Radiodifuziune §i Societatea RomSnS 
de Televiziune, in calitate de servicii publice, pot include in 
programele lor emisiuni §i/sau aspecte de la manifestarile 
dedicate acestei sSrbStori.
- in institutiile de invStSmant in care se predS limba elenS ca 
limbs matemS sau modems, in ziua de 9 februarie se pot 
organiza manifestSri culturale dedicate acestei sSrbStori.

6. 09 Februarie Ziua
Elene

Limbii

- AutoritStile administratiei publice centrale §i locale pot 
organiza §i/sau sprijini logistic §i material manifestSri 
cultural-artistice dedicate acestei zile.

19 Februarie Ziua Brancusi ca
sarbatoare
nationals

7.

- AutoritStile administratiei publice locale pot organiza 
manifestSri §i actiuni publice dedicate sSrbStoririi acestor 
zile.
- Societatea Romans de Televiziune §i Societatea Romans de 
Radiodifuziune vor putea include in programele lor emisiuni 
dedicate promovSrii drepturilor femeii.

8 Martie Ziua femeii8.

- in calendarul cre§ti n-ortodox este Ziua Pomenirii Sfintilor
Mucenici.
- Parlamentul, Pre§edintele Romaniei, Guvemul, autoritatile 
administratiei publice centrale §i locale organizeazS 
manifestari prilejuite de comemorarea zilei.
- Fondurile necesare alocate pentru comemorarea diverselor 
evenimente ale detinutilor politic! anticomuni§ti din perioada 
1944-1989 pot fi asigurate §i din bugetele locale sau din 
bugetul autoritStilor §i institutiilor publice.

9. 9 Martie Ziua Detinufilor 
Politic!
Anticomun4ti 
din Perioada 
1944-1989



- Va fi celebrata ca zi de sarbatoare nationals, lucrStoare.
- Ministerul Educatiei Na^ionale, inspectoratele §colare, 
institutiile de invatSmant, precum §i Parlamentul, Pre§edintia 
Romaniei, Guvemul, celelalte autoritati ale administratiei 
publice centrale §i locale organizeaza, cu ocazia Zilei 
Nationale a Meseriilor, evenimente educationale pentru 
promovarea mvStamSntului profesional ?! tehnic, precum §i a 
meseriilor. In perioada de 30 de zile calendaristice anterioare 
Zilei Nationale a Meseriilor, Ministerul Educatiei Nationale, 
inspectoratele §colare §i institutiile de invatSmant 
organizeaza, m parteneriat cu operatorii economici interesati, 
campanii de comunicare publics pentru promovarea 
invatamSntului profesional §i tehnic, precum §i a meseriilor.
- Fondurile necesare pentru organizarea manifestSrilor 
prilejuite de celebrarea Zilei Nationale a Meseriilor se asigurS 
din bugetele institutiilor de invStamant, din bugetele 
autoritatilor publice centrale §i locale, in limita alocatiilor 
bugetare aprobate.

10. 11 Martie Ziua Nationals a 
Meseriilor

- in localitStile unde trSiesc persoane apartinand comunitStii 
maghiare, autoritStile administratiei publice locale §i 
judetene, institutiile publice pot organiza manifestari cultural- 
artistice dedicate zilei de 15 martie.
- Fondurile

11. 15 Martie Sarbatoarea 
comunitatii 
maghiare din 
Romania

necesare organizSrii manifestSrilor prevSzute 
de mai sus pot fi asigurate din bugetele locale ale autoritatilor 
publice locale §i judetene §i ale institutiilor publice.
- Angajatorii acordS o zi libera, in data de 15 martie, la 
cerere, persoanelor apaifinand comunitatii maghiare pentru 
participarea la manifestSrile.
- Societatea Romans de Televiziune §i Societatea Romans de 
Radiodifuziune pot transmite, in cadrul unor emisiuni 
speciale, aspecte de la aceste manifestSri.
- In localitStile in care se organizeaza manifestSri dedicate 
sarbatoririi Nawrez autoritStile administratiei publice locale 
pot contribui cu sprijin logistic §i/sau flnanciar, dupS caz.
- Societatea RomSnS de Televiziune §i Societatea Romans de 
Radiodifuziune pot transmite, in cadrul emisiunilor dedicate 
minoritatilor nationale, aspecte de la manifestSrile dedicate 
sSrbatorii Nawrez.

12. 21 Martie Sarbatoarea
Sosirii
Primaverii
pentru membrii
minoritatii
tatare turco-
musulmane din
Romania,
denumita
Nawrez

- SSrbStorirea anuala a Zilei Olteniei poate fi marcatS de 
autoritStile centrale §i locale, precum §i de institutiile publice 
de culturS din t^rS §i strSinatate, prin organizarea unor 
programe §i manifestSri cu caracter cultural-artistic §i 
§tiintific.
- AutoritStile administratiei publice centrale §i locale pot 
sprijini material sau logistic organizarea §i desfS§;urarea 
programelor §i manifestSrilor in limita fondurilor disponibile.
- Societatea Romans de Radiodifuziune §i Societatea Romans 
de Televiziune, in calitate de servicii publice, pot include in 
programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestSrile 
dedicate acestei sSrbStori.

13. 21 Martie Ziua Olteniei



- Autoritatea publica centrala care raspunde de silviculture, 
administratorii padurilor proprietate publica a statului, 
ocoalele silvice private, impreuna cu autorita^ile publice 
locale §i organizatiile neguvemamentale, pot organiza 
manifestari $1 ac^iuni publice dedicate serbStoririi Zilei 
nationale a padurilor.

14. 25 Martie Ziua na|ionala a 
padurilor

- Zi de sarbatoare nationals.
- Guvemul Romaniei §i autoritStile administratiei publice 
centrale §i locale iau mSsurile necesare pentru ca, in data de 
27 martie, drapelul Romaniei sS fie arborat in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului 
RomSniei, intonarea imnului national §i folosirea sigiliilor cu 
sterna Romaniei de cStre autoritStile §i institutiile publice.
- Ziua Unirii Basarabiei cu Romania poate fi marcatS de cStre 
autoritStile administratiei publice centrale §i locale, 
organizatiile neguvemamentale, muzee, reprezentantele 
Romaniei in strSinState, prin organizarea de evenimente §i 
manifestSri publice §i cultural-§tiintifice dedicate acestei 
sSrbStori.
- AutoritStile administratiei publice centrale §i locale pot 
sprijinii material §i logistic organizarea §i desfS§urarea 
manifestSrilor.

15. 27 Martie Ziua Unirii 
Basarabiei cu 
Romania

- Cu prilejul Zilei nationale de cinstire a memoriei romanilor - 
victime ale masacrelor de la FSntana AlbS §i alte zone, ale 
deportSrilor, ale foametei §i ale altor forme de represiune 
organizate de regimul totalitar sovietic in Jinutul Heifa, 
nordul Bucovinei §i intreaga Basarabie se organizeazS 
comemorSri oficiale, depuneri de coroane §i alte activit&ti 
menite sS cinsteascS memoria acestor romani.
- In perioada 31 martie - 2 aprilie, Societatea Romans de 
Radiodifuziune, Societatea Romans de Televiziune §i Agentia 
Nationals de Press AGERPRES vor difuza, cu prioritate, 
emisiuni despre perioada ocupatiei sovietice din Jinutul 
Herta, nordul Bucovinei ?i Basarabia, tratand evenimentele 
tragice.

16. Aprilie1 Ziua nafionala 
de cinstire a 
memoriei 
romanilor 
victime 
masacrelor de la 
Fantana Alba i^i 
alte zone, ale 
deportarilor, ale 
foametei §i ale 
altor forme de 
represiune 
organizate de 
regimul totalitar 
sovietic 
1'inutul Herfa, 
nordul
Bucovinei $i
intreaga
Basarabie

ale

in

- Ziua Institutiei Prefectului poate fi marcatS de cStre 
autoritStile administratiei publice centrale §i locale, precum §i 
de institutiile publice de culturS din tarS §i din strSinState, 
prin organizarea unor programe ?i manifestSri cu caracter 
cultural-^tiintific dedicate recunoa§terii rolului §i meritelor 
Institutiei Prefectului la dezvoltarea tarii noastre din punct de 
vedere economic, cultural §i social.
- AutoritStile administratiei publice centrale §i locale pot 
sprijini material §i logistic organizarea §i desfS?urarea 
programelor §i manifestSrilor, in limita fondurilor disponibile.
- Societatea Romans de Radiodifuziune $i Societatea Romans

17. 2 Aprilie Ziua Institufiei 
Prefectului



de Televiziune, m calitate de servicii publice, pot include m 
programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la 
manifestarile dedicate acestei sarbatori.
- Ziua NATO in Romania este o sarbatoare publica dedicata 
democratiei §i spiritului european §i euroatlantic.
- Guvemul va organiza manifestari publice dedicate acestei 
zile.

18. Prima
duminica

Aprilie Ziua NATO in 
Romania

- Mass-media publica va sus^ine aceste manifestari prin 
programele sale.
- Autorita^ile administratiei publice locale, organizajiile 
nonguvemamentale interesate, reprezentantii societatii civile 
pot sprijini manifestarile organizate de catre Guvem.
- Ministerul Culturii §i Cultelor, autoritatile administratiei 
publice centrale, cu atributii in domeniul asigurarii egalitatii 
de §anse §i al combaterii discriminarii, celelalte autoritati ale 
administratiei publice centrale §i locale pot sprijini material §i 
fmanciar organizarea de manifestari publice ?! a unor actiuni 
social-culturale dedicate sarbatoririi acestei zile.
- Societatea Romana de Televiziune §i Societatea Romana de 
Radiodifuziune vor reflecta in cadrul programelor special 
destinate minoritatilor nationale manifestarile dedicate acestei 
zile.

19. 8 Aprilie Sarbatoarea 
etniei romilor 
din Romania

- Ziua nationala a luptei impotriva traficului ilicit de marfuri 
poate fi marcata de catre autoritatile publice centrale §i 
locale, de catre societatea civila §i persoane fizice §i juridice, 
prin organizarea §i/sau participarea la programe ?! manifestari 
educative, de voluntariat, cu caracter social sau §tiintific, 
consacrate informarii §i con§tientizarii asupra acestui 
fenomen atat a cetatenilor, cat §i a autoritatilor.
- Autoritatile administratiei publice centrale §i locale pot 
acorda sprijin logistic §i pot aloca fonduri din bugetele proprii 
in vederea organizarii §i derularii in bune conditii a 
manifestarilor in limita alocatiilor bugetare aprobate.

20. 21 Aprilie Ziua nafionala a 
luptei impotriva 
traficului ilicit 
de marfuri

- Ministerul Culturii §i autoritatile administratiei publice 
locale pot sprijini material sau logistic organizarea §i 
desfa§urarea de manifestari cultural-artistice §i de actiuni 
social-culturale, m limita fondurilor disponibile.
- Societatea Romana de Radiodifuziune §i Societatea Romana 
de Televiziune, m calitate de servicii publice, pot include in 
programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestarile 
dedicate acestei sarbatori.

21. 23 Aprilie Ziua Cartii

22. Prima
duminica

Mai Ziua mamei

- Cu prilejul Zilei Nationale a Tineretului se organizeaza 
activitati sociale, culturale, artistice §i sportive §i se 
difuzeaza, prin mijloacele de informare in masa, materiale 
care vizeaza domeniile de interes ale tineretului.
- Autoritatile administratiei publice centrale §i locale, inclusiv 
unitatile §i serviciile publice din subordinea acestora, care au 
atributii in domeniul tineretului, educaliei, culturii, sportului, 
cercetarii, turismului, protectiei mediului, sanatatii §i 
fmantelor, precum $i structurile de ?i pentru tineret acorda

23. 2 Mai Zi Nafionala a 
Tineretului



sprijin material, fmanciar §i organizatoric sarbatoririi Zilei 
Nationale a Tineretului.
- in perioada 26 aprilie - 2 mai, Societatea Romans de 
Radiodifuziune §i Societatea Romana de Televiziune vor 
difliza, cu prioritate, emisiuni despre problematica tineretului.

- Anual, cu prilejul sSrbStoririi Zilei limbii tatare, in 
localitStile in care trSiesc membri ai comunitatii tatare se 
organizeaza manifestari culturale dedicate acestei sSrbStori.
- Autorita^ile centrale §i locale pot contribui cu sprijin logistic 
§i/sau financiar, dupS caz.
- in institu^iile de inva^Smant in care se predau limba tStarS ca 
limba matema §i religia islamica, in ziua de 5 mai se 
organizeaza manifestari culturale dedicate acestei sSrbStori.
- Societatea RomSnS de Televiziune §i Societatea Romana de 
Radiodifuziune vor include, in cadrul emisiunilor dedicate 
minoritS^ilor na^ionale, aspecte de la manifestarile anuale 
ocazionate de sSrbatorirea Zilei limbii tatare.

24. Mai Zi a limbii tatare5

- Autoritalile administra^iei publice locale pot organiza 
manifestSri §i ac^iuni publice dedicate sarbatoririi Zilei 
egalita^ii de §anse intre femei §i barbaji.
- Societatea Romana de Televiziune §i Societatea Romans de 
Radiodifuziune vor putea include in programele lor emisiuni 
dedicate Zilei egalitStii de §anse intre femei §i bSrba^i.

825. Mai Ziua egalitafii de 
§anse intre femei 
i^i barbafi

- Parlamentul, Pre§edintele Romaniei, Guvemul, celelalte 
autoritSti publice centrale, precum §i autoritSlile 
administraliei publice locale organizeazS manifestSri cultural- 
artistice prilejuite de sSrbStorirea zilei.
- Fondurile necesare pentru sSrbStorirea diverselor 
evenimente prilejuite de Ziua de 10 Mai pot fi asigurate §i din 
bugetele locale sau din bugetul autoritS^ilor §i institu^iilor 
publice, in limita alocajiilor bugetare aprobate.

26. 10 Mai 10 Mai ca zi de
sarbatoare
nationals

- Ziua RomanitStii Balcanice poate fi marcatS de cStre 
autoritatile administra^iei publice centrale §i locale $i de 
celelalte institutii ale statului, de cStre societatea civilS §i 
persoane fizice ^i juridice de drept public ori privat, precum 
§i de catre reprezentan^ele RomSniei in strainState, prin 
organizarea §i/sau participarea, in tarS sau peste hotare, la. 
programe §i manifestSri sociale, educative, cultural artistice, 
§tiintiflce etc. dedicate acestei sSrbatori.
- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, autoritStile 
administra^iei publice centrale §i locale, precum §i 
organizatiile neguvemamentale interesate pot sprijini material 
§i logistic organizarea §i desfa§urarea manifestSrilor.
- Societatea Romans de Televiziune §i Societatea Romans de 
Radiodifuziune, in calitate de servicii publice, pot include in 
programele lor, cu prioritate, emisiuni culturale §i informative 
ori aspecte de la manifestSrile dedicate acestei sSrbStori in 
^arS §i peste hotare.

Ziua Romanitalii 
Balcanic

27. 10 Mai

28. Mai Ziua TataluiA doua 
duminica



- Cu prilejul sarbatoririi Zilei adolescentului se organizeaza 
activitati cultural-artistice §i sportive §i se difuzeaza, prin 
mijloace de informare in masa, materiale publicistice vizand 
problematica fenomenuiui adolescentin.
- Autoritajile centrale §i locale din domeniile mva|amantului, 
culturii, cercetarii, tineretului, sportului §i turismului, precum 
§i funda^iile pentru tineret acorda sprijin material, financiar §i 
organizatoric sarbatoririi Zilei adolescentului.

29. Mai Ziua
adolescentului

A doua 
duminica

- Cu prilejul Zilei Nationale a Portului Traditional din 
Romania se organizeaza activitati sociale, spectacole §i 
concursuri cultural-artistice, prin care se evidentiaza valorile 
inestimabile pe care le reprezinta costumele traditionale 
speciflce flecarei zone, §i se diftizeaza, prin mijloacele de 
informare in masa, materiale ce vizeaza domeniile de interes 
ale tezaurizarii patrimoniului cultural material §i ale 
patrimoniului cultural imaterial la nivel national.
- Autoritatile administratiei publice centrale §i locale, 
serviciile publice deconcentrate din subordinea acestora, cu 
atributii in domeniile educatiei, culturii, cercetarii, turismului, 
protectiei mediului, sanatatii ?i finantelor, pot acorda sprijin 
material, financiar §i logistic pentru organizarea sarbatorii 
Zilei Nationale a Portului Traditional din Romania.
- Fundatiile, asociatiile, organizatiile neguvemamentale, ce au 
ca obiect de activitate promovarea culturii traditionale, pot 
participa la organizarea manifest5rilor culturale dedicate Zilei 
Nationale a Portului Traditional din Romania, in colaborare 
cu institutiile prevazute in frazele doi $i patru..
- Muzeele de etnografle §i centrele pentru conservarea §i 
promovarea culturii traditionale pot acorda asistentS de 
specialitate §i pot monitoriza manifestarile culturale, m 
vederea pastrarii autenticitatii speciflcului etnografic al 
fiecarei zone.
- Cu ocazia acestei sarbatori, Societatea Romana de 
Radiodifuziune §i Societatea Rorndna de Televiziune pot 
difuza emisiuni de promovare a traditiilor populare §i 
valorilor etnograflce din diferite zone ale t^rii, precum §i 
aspecte ale manifestarilor din diaspora, dedicate acestei zile.
- in cadrul curriculei §colare pentru clasele IV-XIJ, ia 
disciplina educatie civica - sau disciplinele echivalente - vor 
fi incluse 2 ore, in luna mai, consacrate tematicii portului 
traditional al zonei §i portului traditional al minoritatilor 
nationale din Romania, precum §i semnificatiei acestora in 
conturarea §i pastrarea identitatii nationale etnice.
- Autoritatile administratiei publice locale §i institutiile 
publice cu atributii in domeniul conservarii §i promovarii 
multiculturalismului pot institui distinctii speciflce care se 
vor acorda persoanelor fizice sau juridice cu merite deosebite 
in domeniul promovarii educatiei multiculturale §i/sau in 
domeniul traditiilor populare.
- Institutul Cultural Roman §i Departamentul politici pentru 
relatia cu rominii de pretutindeni pot sustine financiar §i 
logistic realizarea unor programe §i proiecte culturale sau 
multiculturale, cu ocazia organizarii §1 desfa^urarii Zilei 
Nationale a Portului Traditional din Romania.

30. A doua 
duminica

Mai Ziua Nafionala a 
Portului
Traditional din 
Romania



- In scopul marcarii Zilei dreptului international umanitar se 
organizeaza, la nivel national sau local, o serie de manifestari 
cultural-educative $i §tiintifice consacrate cunoa§terii §i 
promovarii dreptului international umanitar.
- Autoritatile administratiei publice centrale §i locale pot 
acorda sprijin m vederea organizarii ji derularii m bune 
conditii a manifestarilor.

31. 14 Mai Ziua dreptului
international
umanitar

- Sarbatorirea anuala a zilei najionala poate fi marcata de 
autoritatile administratiei publice centrale §i locale, precum §i 
de institutiile publice de cultura din tara prin organizarea de 
comemorari oflciale, depuneri de coroane §i alte manifestari 
menite sa cinsteasca memoria acestor martiri, in limita 
alocatiilor bugetare aprobate.
- In ziua de 14 mai, Societatea RornSna de Televiziune, 
Societatea RomSna de Radiodifuziune §i Agentia Nationala 
de Presa AGERPRES vor difuza, cu prioritate, emisiuni §i 
materiale informative despre evenimentele petrecute in 
perioada prigoanei comuniste, in ziua de 14 mai 1948.

32. Mai Ziua nationala 
de cinstire a 
martirilor din 
temnitele 
comuniste

14

- Anual, cu prilejul sarbatoririi Zilei Limbii Bulgare, in 
localitatile in care traiesc membri ai comunitatii bulgare se 
organizeaza manifestari culturale dedicate acestei sarbatori.
- Autoritatile centrale §i locale pot contribui cu sprijin logistic 
§i/sau financiar, dupa caz.
- In institutiile de invatamfint in care se preda limba bulgara 
ca limba matema, in ziua de 24 mai se organizeaza 
manifestari culturale dedicate acestei sarbatori.

33. 24 Mai Ziua Limbii 
Bulgare

- Anual, cu prilejul sarbatoririi Zilei Limbii Slovace, in 
localitatile in care traiesc membri ai comunitatii slovace se 
organizeaza manifestari culturale dedicate acestei sarbatori.
- Autoritatile centrale §i locale pot contribui cu sprijin logistic 
§i/sau financiar, dupa caz.
- In institutiile de invatamant in care se preda, ca limba 
matema, limba slovaca, in ziua de 25 mai se pot organiza 
manifestari culturale dedicate acestei sarbatori.

34. 25 Mai Ziua Limbii 
Slovace

-Ziua limbii §i teatrului idi§ poate fi organizata de catre 
autoritatile administratiei publice centrale §i locale §i 
institutiile aflate in subordinea sau coordonarea acestora, de 
catre societatea civila §i persoane flzice §i juridice, prin 
organizarea §i/sau participarea la programe §i manifestari 
culturale, educative, artistice, cu caracter social sau ?tiintific, 
consacrate promovarii limbii §i teatrului idi§.
- Autoritatile administratiei publice centrale §i locale §i 
institutiile aflate in subordinea sau coordonarea acestora pot 
acorda sprijin logistic §i pot aloca fonduri din bugetele proprii 
in vederea organizarii $i derularii in bune conditii a 
manifestarilor, in limita alocatiilor bugetare aprobate.

35. 30 Mai Ziua limbii 
teatruluiidi$

- Ziua Nationala pentru Adoptie poate fi marcata de catre 
autoritatile §i institutiile publice, de organismele 
neguvemamentale, de reprezentantele diplomatice ale 
RomSniei, precum §i de catre alte institutii romane§ti din 
strainatate, prin organizarea unor programe §i manifestari de 
promovare a adoptiei dedicate acestei zile.
- Autoritatile administratiei publice centrale §i locale pot 
sprijini material sau logistic organizarea gi desfa$urarea

36. 2 lunie Ziua Nafionala 
pentru Adopfie



manifestarilor prevSzute de mai sus.
- Oficiul Roman pentru Adop^ii coordoneazS tematic 
activitatile dedicate Zilei Na^ionale pentru Adoplie.
- Societatea Romana de Radiodifuziune §i Societatea Romana 
de Televiziune, in calitate de servicii publice, pot include in 
programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestarile 
dedicate acestei sarbatori.
- Ziua na^ionala a bicicletei poate fi marcata de catre 
autoritatile publice centrale §i locale, de catre societatea 
civila §i persoane fizice §i juridice, prin organizarea §i/sau 
participarea la programe §i manifestari educative, de 
voluntariat, cu caracter social sau sportiv, consacrate 
informarii $1 con§tientizarii beneficiilor oferite de mersul pe 
bicicleta.
- Autoritatile administraiiei publice centrale §i locale pot 
acorda sprijin logistic §i pot aloca fonduri din bugetele proprii 
in vederea organizarii §i deruiarii in bune condi^ii a 
manifestarilor prevazute de mai sus, in limita alocaiiilor 
bugetare aprobate.

37. 3 lunie Ziua nafionala a 
bicicletei

- Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale §i Familiei, 
Autoritatea Na^ionala pentru Protecjia Drepturilor Copilului, 
Agentia Nalionala pentru Protec^ia Familiei, direc^iile 
generale de asistenja sociala §i protectia copilului, precum §i 
celelalte autorita^i ale administratiei publice centrale §i locale 
organizeaza campanii de informare §i sensibilizare a 
publicului, precum §i manifestari publice dedicate prevenirii 
§i combaterii violentei impotriva copilului.
- Institutiile prevazute de mai sus sprijina material §i financiar 
ac^iunile altor organizarii desfa§urate in acest scop, in 
condiriile legii.
- Societatea Romana de Televiziune §i Societatea Romana de 
Radiodifuziune promoveaza campanii impotriva violen^ei 
asupra copilului §i reflecta in cadrul programelor' lor 
manifestarile dedicate acestei zile.

38. lunie Ziua impotriva 
violenfei asupra 
copilului in 
Romania

5

- Manifestare festiva educarionala, cu caracter national, 
apolitic §i cultural, organizata anual pe data de 5 iunie.
- Ziua inva^atorului va fi sarbatorita in toate unitafile de 
invaramant de stat, particulare §i confesionale din sistemul 
romanesc.
- Ministrul educatiei, cercetarii $i tineretului elaboreaza §i 
aproba anual, prin ordin, un plan care sa includa manifestarile 
specifice Zilei invatatorului.

39. 5 lunie Ziua
invatatorului

- Anual, cu prilejul sarbatoririi Zilei Limbii Turce in 
localitatile in care traiesc membri ai comunitatii turce se 
organizeaza manifestari culturale dedicate acestei sarbatori.
- Autoritatile administratiei publice centrale §i locale, precum 
§i organizatiile neguvemamentale interesate pot sprijini 
logistic §i/sau financiar, dupa caz, organizarea manifestarilor 
dedicate sarbatoririi acestei zile.
- Societatea Romana de Radiodifuziune §i Societatea Romana 
de Televiziune, in calitate de servicii publice, pot include in 
programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestarile 
dedicate acestei sarbatori.

40. Ziua
Turce

5 lunie Limbii



- Anual, cu prilejul sarbatoririi Zilei Limbii Romani, Tn 
localitajile in care trSiesc membri ai comunitatii rome, se 
organizeaza manifestari culturale dedicate acestei sarbatori.
- Autorita^ile administrajiei publice centrale §i locale, precum 
§i organizaiiile neguvemamentale interesate pot sprijini 
logistic §i/sau fmanciar, dupa caz, organizarea manifestarilor 
dedicate sarbatoririi acestei zile.
- Societatea Romana de Radiodifuziune §i Societatea Romana 
de Televiziune, in calitate de servicii publice, pot include in 
programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestarile 
dedicate acestei sarbatori.
- In instituliile de invatamant in care se preda limba romani ca 
limba matema, in ziua de 16 iunie se organizeaza manifestari 
culturale dedicate acestei sarbatori.

41. 16 Iunie Ziua
Romani

Limbii

- Parlamentul, Pre§edintele Romaniei, Guvemul, precum §i 
celelalte autoritaii ale administratiei publice centrale §i locale 
pot organiza manifestari dedicate comemordrii Zilei 
Victimelor Deportarii in Timpul Regimului Comunist.
- Fondurile necesare pentru organizarea evenimentelor 
prilejuite de comemorarea Zilei Victimelor Deportarii in 
Timpul Regimului Comunist pot fi asigurate din bugetele 
entita^ilor prevazute de mai sus, in limita aloca^iilor bugetare 
aprobate.

42. 18 Iunie Ziua Victimelor 
Deportarii in 
Timpul 
Regimului 
Comunist

- Ziua funclionarului public poate fi marcata de catre 
autoritafile §i instituliile publice prin organizarea unor 
programe §i manifestari cultural-educative.
- Agenfia Nafionala a Functionarilor Publici, autoritafile §i 
institutiile cu acela?i specific din Romania pot acorda, cu 
prilejul acestei sarbatori, premii, distincfii, medalii §i titluri 
onorifice funclionarilor publici, pentru merite deosebite.
- Guvemul, prin intermediul Agen^iei Nafionale a 
Funcfionarilor Publici, sindicatele §i asociafiile profesionale, 
precum §i autoritafile administrafiei publice centrale §i locale 
vor lua masurile necesare pentru organizarea in bune condifii 
a unor manifestari cu caracter simbolic, cu ocazia acestui 
eveniment.
- Autoritafile administrafiei publice centrale §i locale pot 
sprijini material sau logistic organizarea §i desfa§urarea 
manifestarilor.
- Societatea Romana de Radiodifuziune §i Societatea Romana 
de Televiziune, in calitate de servicii publice, pot include in 
programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la 
manifestarile dedicate acestei sarbatori.

43. 23 Iunie Ziua
funcfionarului
public

- Ziua drapelului national va fi marcata de catre autoritafile 
publice §i de celelalte institutii ale statului prin organizarea 
unor programe §i manifestari cultural-educative, cu caracter 
evocator sau ^tiinfific, consacrate istoriei patriei, precum §i 
prin ceremonii militare specifice, organizate in cadrul 
unitatilor Ministerului Apararii Nationale §i ale Ministerului 
de Interne.
- Guvemul §i autoritafile administrafiei publice locale vor lua
masurile necesare pentru ca in aceasta zi drapelul Romaniei 
sa fie arborat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 
75/1994, $i pentru buna desfasurare a actiunilor.__________

44. 26 Iunie Ziua drapelului 
national



- In capitals m municipiile-re§edinta de judel se vor 
organiza ceremoniale pub) ice de inSl^are a drapelului 
Romaniei, pe baza normelor convenite intre prefecturi, 
primSrii §i comenduirile de garnizoana.
- Cu prilejul sSrbatoririi, m anul 1998, a Zilei drapelului 
national, Parlamentul Romaniei se va intruni m §edintS 
solemnS.
- Ziua Nationals a Ambulantei din Romania poate fi marcatS 
de cStre autoritStile administratiei publice centrale, locale, 
organizatiile neguvemamentale, muzee §i reprezentante ale 
RomSniei in strSinState prin organizarea de evenimente 
dedicate recunoa^terii rolului §i meritelor in salvarea de vieti 
omene§ti a serviciilor de ambulantS din Romania.
- Ministerul SSnStStii este responsabil de coordonarea 
activitStilor dedicate Zilei Nationale a Ambulantei din 
Romania.

45. 28 lunie Ziua Nafionala a 
Ambulan|ei din 
Romania

- Ziua Aviatiei Romane este o sSrbStoare civilS §i militarS, 
marcatS de catre autoritStile publice §i celelalte institutii ale 
statului prin organizarea unor programe §i manifestari cu 
caracter evocator, in spiritul traditiilor poporului romSn, 
precum §i prin ceremonii militare §i religioase organizate de 
Ministerul ApSrSrii Nationale §i Ministerul Administratiei §i 
Intemelor.

46. 20 lulie Ziua Avia|iei 
Romane

- Desteapta-te, romane, simbol al unitatii Revolutiei Romane 
din anul 1848.
- Ziua imnului national al RomSniei va fi marcatS de catre 
autoritStile publice §i celelalte institutii ale statului prin 
organizarea unor programe §i manifestSri cultural-educative 
cu caracter evocator §i stiintiflc, in spiritul traditiilor 
poporului roman, precum §i prin ceremonii militare spefice, 
organizate in cadrul unitStilor Ministerului ApSrSrii Nationale 
§i ale Ministerului de Interne.
- Guvemul §i autoritStile publice locale vor lua mSsurile 
necesare pentru cS in aceastS zi imnul national al RomSniei sS 
fie intonat in conformitate cu prevederile Legii nr.75/1994, 
precum si pentru buna desfSsurare a actiunilor.
- in municipiul Bucuresti §i in municipiile-resedintS de judet 
se vor organiza ceremoniale publice de intonare a imnului 
national al Romaniei §i de inShare a drapelului national, pe 
baza normelor convenite intre prefecturi, primSrii §i 
comenduirile de garnizoana.

47. 29 lulie Ziua imnului 
national al 
Romaniei

- Termenul Samudaripen provine din limba romani §i are 
intelesul de "ucidere in masS".
- Anual, cu prilejul comemorSrii Zilei nationale de 
comemorare a Holocaustului impotriva romilor 
Samudaripen, se pot organiza actiuni culturale, simpozioane, 
mese rotunde §i actiuni cu tematica specifics, dedicate acestei 
zile.
- Ministerul Culturii §i autoritSfile administratiei publice 
centrale $1 locale pot organiza manifestSri dedicate acestui 
eveniment.
- Organizatiile neguvemamentale interesate pot acorda sprijin

48. 2 August Ziua nafionala 
de comemorare a 
Holocaustului 
impotriva 
romilor —
Samudaripen



logistic §i/sau financiar, dupS caz, pentru organizarea de 
manifestSri dedicate comemorarii acestei zile.
- Societatea Romani de Televiziune ji Societatea Rom&na de 
Radiodifuziune difuzeazS m cadrul programelor special 
destinate minoritatilor nationale manifestarile dedicate acestei 
zile.
- Ziua Marinei RomSne este o sSrbStoare civila §i militara. 
marcata de catre autoritatile publice §i celelalte institutii ale 
statului prin organizarea unor programe §i manifestari cu 
caracter evocator, in spiritul traditiilor poporului roman, 
precum §i prin ceremonii militare §i religioase organizate de 
Ministerul Apiririi Na^ionale §i Ministerul Administra^iei §i 
Intemelor.

49. 15 August Ziua Marinei 
Romane

- In semn de con§tientizare de citre ceta^enii romlni a 
violentelor §i persecujiilor la care au fost §i sunt supu?! §i 
astazi cre§tinii in lume se ilumineazi in ro§u, intre orele 
20,00-24,00, urmatoarele cladiri: Parlamentul Rominiei, 
Guvemul Rominiei, sediile autoritatilor administra^iei 
publice centrale §i locale, Arcul de Triumf §i Palatul 
Mogo?oaia.
- Cu prilejul acestei zile se pot organize manifestari publice $i 
pot avea loc slujbe religioase, in locurile in care se desft§oara 
evenimente comemorative autorizate.

50. 16 August Ziua na^ionala 
pentru
comemorarea
martirilor
Brancoveni $i de
con$tientizare a
violenfelor
impotriva
cre$tinilor

- Cheltuielile alocate pentru organizarea evenimentelor 
prilejuite cu ocazia zilei de 16 august pot fi asigurate din 
bugetul autoritatilor administra^iei publice centrale ?! locale, 
in limita alocatiilor bugetare aprobate.
- Organizajiile neguvemamentale interesate pot acorda sprijin 
logistic §i/sau financiar, dupa caz, pentru organizarea de 
manifestari dedicate comemorarii acestei zile.
In ziua de 16 august, Societatea Romana de Radiodifuziune, 
Societatea Romina de Televiziune §i Agenfia Nafionaia de 
Presa AGERPRES pot difuza cu prioritate emisiuni §i 
materiale informative pe tema zilei nafionale.
- Ziua Limbii Romane poate fi marcata de catre autoritatile §i 
institutiile publice, inclusiv de reprezentanjele diplomatice §i 
institutele culturale ale Romaniei, precum §i de catre alte 
institutii romane5ti din strainatate, prin organizarea unor 
programe §i manifestari cultural-educative, cu caracter 
evocator sau §tiintiflc.
- Guvemul §i autoritatile administratiei publice centrale §i 
locale vor lua masurile necesare pentru ca Tn aceasta zi 
drapelul Romaniei sa fie arborat, in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului 
Romaniei, intonarea imnului national §i folosirea sigiliilor cu 
sterna Romaniei de catre autoritatile §i institutiile publice.
- Autoritatile administratiei publice centrale §i locale pot 
sprijini material sau logistic organizarea §i desfa^urarea 
manifestarilor.
- Societatea Romana de Radiodifuziune ?i Societatea Romdna 
de Televiziune, in calitate de servicii publice, pot include Tn 
programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la 
manifestarile dedicate acestei sarbatori.

Ziua
Romane

51. 31 August Limbii



- Autoritatile administra^iei publice centrale §i locale, precum 
?! organizatiile neguvemamentaie pot organiza manifestari §i 
acliuni publice dedicate sarbatoririi zilei.

52. 14 Septembrie Ziua nationals a 
constructorului

- Parlamentul Romaniei, Guvemul RornSniei, autoritatile 
publice centrale §i locale vor organiza activita^i festive pentru 
marcarea acestor evenimente, in limita aloca^iilor bugetare 
aprobate.

53. 23 Septembrie Ziua
Comemorarii 
Victimeior 
Fascismului $i 
Comunismului

- Ziua daruirii poate fi marcata de catre autoritaiile 
administra^iei publice centrale §i locale, institu^iile aflate in 
subordinea sau coordonarea acestora, precum §i de catre 
societatea civila, persoane flzice §i persoane juridice, prin 
organizarea §i/sau participarea la programe §i manifestari 
avand caracter cultural, educativ, artistic, social sau de 
voluntariat, dedicate sarbatoririi acestei zile.
- Autoritatile administratiei publice centrale §i locale, precum 
§i institutiile aflate in subordinea sau coordonarea acestora 
pot acorda sprijin logistic §i pot aloca fonduri din bugetele 
proprii, in vederea organizSrii §i derularii in bune conditii a 
manifestarilor, in limita alocatiilor bugetare aprobate.

Septembrie54. 25 Ziua daruirii

- Ziua Satului Romanesc poate fl organizatS de cStre 
autorita^ile administratiei publice centrale §i locale, de catre 
celelalte institute ale statului, de catre persoane flzice sau 
juridice prin organizarea §i participarea la programe §i 
manifestari cu caracter social, cultural §i §tiintiflc in scopul 
de a aprecia §i a promova satul romSnesc.
- Fondurile necesare organizarii evenimentelor prilejuite de 
sarbatorirea Zilei Satului RomSnesc pot fl asigurate din 
bugetele locale sau, dupa caz, din bugetele autoritafilor 
administratiei publice centrale ori ale institutiilor publice in 
limita alocafiilor bugetare aprobate.
- Persoane fizice sau juridice interesate pot sprijini logistic 
§i/sau flnanciar, dupa caz, organizarea manifestarilor dedicate 
sarbatoririi acestei zile.
- Societatea Romana de Radiodifuziune $i Societatea RornSna 
de Televiziune, in calitate de servicii publice, pot include in 
programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestarile 
dedicate acestei sarbatori.

Ultima
duminica

Septembrie Ziua Satului 
Romanesc

55.

- Anual, cu prilejul sarbatoririi Zilei Limbii Cehe, in 
localitatile in care traiesc membri ai comunitaiii cehe se 
organizeaza manifestari culturale dedicate acestei sarbatori.
- Autoritatile centrale §i locale pot contribui cu sprijin logistic 
§i/sau financiar, dupa caz.
- In institutiile de invatamint in care se preda limba ceha ca 
limba matema, in ziua de 28 septembrie se pot organiza 
manifestari culturale dedicate acestei sarbatori.

56. 28 Septembrie Ziua
Cehe

Limbii

- Autoritatile administratiei publice locale pot organiza 
manifestari §i acfiuni publice dedicate sarbatoririi Zilei luptei 
impotriva cancerului de san.
- Unitatile sanitare pot efectua gratuit screening pentru
depistarea precoce activa a cancerului de san §i pot indruma 
pacientele cu leziuni precursoare sau incipiente catre servicii 
medicale specializate de diagnostic $i tratament.___________

57. Octombrie Ziua luptei 
impotriva 
cancerului de

1

san



- Societatea Romana de Televiziune §i Societatea Romana de 
Radiodifuziune pot include in programele lor emisiuni 
dedicate Zilei luptei impotriva cancerului de san.
- Prin vin romanesc se inlelege vinul ob^inut din struguri 
proveni^i in propor^ie de 100% din Romania §i care are 
inscrip^ionat pe eticheta drapelul Romaniei.
- Ziua na^ionala a gastronomiei §i a vinului romanesc poate fi 
sarbatorita de catre autorita^ile administratiei publice centrale 
§i locale §i celelalte institulii ale statului, de catre persoane 
fizice sau juridice prin organizarea §i participarea la programe 
§i manifestari cu caracter social sau itiin^ific, in scopul de a 
aprecia §i promova obiceiurile §i produsele tradi^ionale 
romane§ti.
- Autorita^ile administra^iei publice centrale §i locale pot 
contribui la organizarea ac^iunilor, prin acordarea de sprijin 
logistic §i pot aloca fonduri din bugetele proprii in limita 
alocatiilor bugetare aprobate.

58. Prima
duminica

Octombrie Ziua na|ionala a 
gastronomiei $i a 
vinului 
romanesc

- Prin produs agroalimentar romanesc se in^elege produsul 
obtinut pe teritoriul national din materii prime de bazS 
provenite in proportie de 100% din fermele din Romania §i 
are inscriptionat pe eticheta drapelul Romaniei.
- Ziua nationals a produselor agroalimentare romane§ti poate 
fi organizata de catre autoritatile publice centrale §i locale §i 
de celelalte institute ale statului, de cStre societatea civila §i 
persoane fizice $i juridice, prin organizarea §i/sau participarea 
la programe §i manifestari educative, de voluntariat, cu 
caracter social sau §tiintific, consacrate promovarii 
produselor agroalimentare romane§ti §i ca^tigSrii increderii 
consumatorului.
- Autoritatile administratiei centrale §i locale pot acorda 
sprijin logistic §i pot aloca fonduri din bugetele proprii in 
vederea organizarii §i derulSrii in bune conditii a 
manifestSrilor in limita alocatiilor bugetare aprobate.

59. 10 Octombrie Ziua nationala a 
produselor 
agroalimentare 
romane^ti

- Ziua §colii Ardelene este o sSrbStoare publics dedicatS 
omagierii rolului fundamental al ideilor culturale §i politice 
promovate de mi§carea cunoscuta sub numele de §coala 
ArdeleanS.
- AutoritStile administratiei publice centrale §i locale pot 
organiza manifestari culturale dedicate acestei zile, in limita 
alocatiilor bugetare.
- Reprezentantii societStii civile, persoanele fizice sau 
juridice, organizatiile neguvemamentale pot sprijini material 
sau logistic organizarea manifestSrilor dedicate acestei 
sSrbStori.

60. 11 Octombrie Ziua
Ardelene

l^colii

- SSrbatorirea Zilei limbii, alfabetului §i culturii armene poate 
fi organizatS de cStre autoritSfile administratiei publice 
centrale §i locale, de cStre institutiile aflate in subordinea sau 
coordonarea acestora, precum §i de cStre societatea civilS, 
persoane fizice §i persoane juridice, prin organizarea §i/sau 
participarea la programe §i manifestari culturale, educative, 
artistice, cu caracter social sau §tiintific, consacrate 
promovSrii limbii, alfabetului §i culturii armene.
- AutoritStile administratiei publice centrale ?i locale, precum 
$i institutiile aflate in subordinea sau coordonarea acestora

61. 12 Octombrie Ziua
alfabetului 
culturii armene

limbii,



pot acorda sprijin logistic §i pot aloca fonduri din bugetele 
proprii, in vederea organizStii §i derulSrii in bune condi^ii a 
manifestarilor, in limita alocatiilor bugetare aprobate.
- Ziua Mondial^ a Vederii in Romania poate fi marcata de 
catre autorita^ile administra^iei publice centrale §i locale, 
organizaliile neguvemamentale din domeniul medical, 
reprezentante ale Romaniei in strainatate, entitati medicale 
publice §i private, prin organizarea de evenimente dedicate 
prevenirii afec^iunilor oculare §i orbirii.
- Ministerul Sanata^ii este responsabil cu coordonarea 
activitatii dedicate Zilei Mondiale a Vederii in Romania.

62. de-a doua 
zi de joi

Octombrie Ziua Mondiala a 
Vederii 
Romania

in

- Ziua na^ionala a comerfului electronic poate fi organizata de 
catre autorita^ile administratiei publice centrale §i locale, de 
catre persoane fizice sau juridice, precum §i de catre 
societatea civila, impreuna sau separat, prin organizarea 
§i/sau participarea la manifestari sau ac^iuni cu caracter social 
sau ^tiin^ific, cu scopul informarii 5! con§tientizarii cu privire 
la existen^a comer^ului electronic.
- Autoritatile administra^iei publice centrale §i locale pot 
acorda, in limita alocatiilor bugetare aprobate, fonduri din 
bugetele proprii, precum §i suport logistic, pentru organizarea 
manifestarilor §i acliunilor.

63. Octombrie15 Ziua na|ionala a
comerfului
electronic

- Ziua pacientului cu arsuri poate fi marcata de catre 
autoritaiile administratiei publice centrale §i locale, 
organizatiile neguvemamentale din domeniul medical, 
reprezentante ale Romaniei in strainatate, entit^ti medicale 
publice ji private, prin organizarea de evenimente dedicate 
prevenirii aparitiei de incidente care ar putea produce 
incendii §i ar putea conduce la rSnirea gravS prin arsuri a 
participantilor, precum §i ingrijirilor necesare pacientului cu 
arsuri.
- Ministerul SanStatii este responsabil cu coordonarea 
activitatii dedicate Zilei pacientului cu arsuri.

64. 30 Octombrie Ziua pacientului 
cu arsuri

- Anual, cu prilejul sarbatoririi Zilei Limbii Ucrainene, in 
localitatile in care traiesc membri ai comunitatii ucrainene se 
pot organiza manifestari culturale dedicate acestei sarbatori.
- Autoritatile administratiei publice centrale §i locale, precum 
§i organizatiile neguvemamentale interesate pot sprijini 
logistic §i/sau fmanciar organizarea manifestarilor dedicate 
sarbatoririi acestei zile.
- In institutiile de invatamant in care se preda limba 
ucraineana ca limba materna, in ziua de 9 noiembrie se pot 
organiza manifestari culturale dedicate acestei sarbatori.

65. 9 Noiembrie Ziua Limbii 
Ucrainene

- Autoritatile administratiei publice centrale §i locale pot 
organiza manifestari cu caracter cultural-§tiintific dedicate 
sarbatoririi acestei zile sau pot acorda sprijin logistic §i/sau 
fmanciar organizatiilor neguvemamentale sau altor institutii 
care organizeaza astfel de manifestari.
- Societatea Romana de Radiodifuziune §i Societatea Romana 
de Televiziune, in calitate de servicii publice, pot include in 
programele lor emisiuni §i/sau aspecte de la manifestarile 
dedicate acestei sarbatori.

66. 1 Noiembrie Ziua Nafionala a 
Radioului



- Anual, cu prilejul sarMtorii Zilei Limbii maghiare, in 
localita^ile in care traiesc membri ai comunitatii maghiare se 
organizeaza manifestari culturale dedicate acestei sarbatori.
- Autoritatile administra^iei publice locale, organizatiile 
nonguvemamentale interesate pot sprijini organizarea 
manifestarilor dedicate sarbatoririi acestei zile.
- Societatea Romana de Radiodifuziune §i Societatea Romana 
de Televiziune, in calitate de servicii publice, pot include in 
programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestarile 
dedicate acestei sarbatori.
- In institutiile de invatamant in care se preda limba maghiara 
ca limba matema, in ziua de 13 noiembrie se pot organiza 
manifestari culturale dedicate acestei sarbatori.

67. 13 Noiembrie Ziua Limbii 
maghiare

- Se celebreaza cu ocazia aniversarii premierei spectacolului 
cu piesa (9 scrisoare pierdutd, de I. L. Caragiale, la 13 
noiembrie 1884.
- Ministerul Culturii §i Identitatii Na^ionale, Institutul 
Cultural Roman, autoritatile publice locale, institutiile 
publice de cultura §i institutiile din sistemul de invatamant 
pot organiza evenimente dedicate Zilei Dramaturgiei 
Romane§ti.
- Autoritatile administratiei publice centrale §i locale pot 
sprijini material sau logistic organizarea §i desfa§urarea 
manifestarilor.
- Societatea Romana de Radiodifuziune §i Societatea Romdna 
de Televiziune, in calitate de servicii publice, pot include in 
programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la 
manifestarile dedicate acestei sarbatori.

68. 13 Noiembrie Ziua
Dramaturgiei
Romane^ti

- Sarbatorirea anuala a Zilei Dobrogei poate fi marcata de 
autoritatile centrale §i locale, precum §i de institutiile publice 
de cultura din tara §i strainatate, prin organizarea unor 
programe §i manifestari cu caracter cultural-§tiintific.
- Autoritatile administratiei publice centrale §i locale pot 
sprijini material sau logistic organizarea §i desfa§urarea 
programelor §i manifestarilor, in limita fondurilor disponibile.
- Societatea Romdna de Radiodifuziune §i Societatea Romana 
de Televiziune, in calitate de servicii publice, pot include in 
programele lor emisiuni culturale ori aspecte de la 
manifestarile dedicate acestei sarbatori.

69. Ziua Dobrogei14 Noiembrie

- Cu prilejul Zilei Patrimoniului Mondial UNESCO din 
Romania pot fi organizate activitati culturale, sociale §i 
artistice §i pot fi difuzate, prin mijloacele de informare in 
masa, materiale care vizeaza promovarea §i protejarea 
patrimoniului mondial UNESCO din Romania.

70. 16 Noiembrie Ziua
Patrimoniului
Mondial
UNESCO din 
Romania

- Autoritatile administratiei publice centrale §i locale, precum 
§i organizatiile neguvemamentale pot organiza manifestari §i 
actiuni publice dedicate sarbatoririi zilei, luand in considerare 
culoarea galbena drept culoare specifica a zilei.

71. 16 Noiembrie Ziua nafionala a 
alimentatiei $i a 
combaterii 
risipei 
alimentare

- Ziua Nafionala a Copilului Prematur din Romania poate fi 
marcata de catre autoritatile administratiei publice centrale §i 
locale, precum §i de catre organizatiile neguvemamentale prin 
organizarea de evenimente dedicate copiilor prematuri.______

Noiembrie Ziua Nafionala a 
Copilului 
Prematur din

72. 17



- In saptam^a care include data de 17 noiembrie, Ministerul 
Sanatatii prezinta in fa^a comisiilor de sanatate reunite ale 
Senatului §i Camerei Deputatilor un raport privind situajia 
copiilor prematuri din Romania, precum §i progresele 
mregistrate in acest domeniu.

Romania

- Autoritaiile administra^iei publice locale pot organiza 
manifestari §i actiuni publice dedicate sarbatoririi acestor 
zile.
- Societatea Romana de Televiziune §i Societatea Romana de 
Radiodifuziune vor putea include m programele lor emisiuni 
dedicate promovarii drepturilor barbatului.

73. 19 Noiembrie Ziua barbatului

- Anual, cu prilejul sarbatoririi Zilei Limbii Sarbe, in 
localitatile in care traiesc membri ai comunita|ii sarbe se 
organizeaza manifestari dedicate acestei zile.
- Autoritatile administra^iei publice centrale §i locale, 
organizaliile neguvemamentale ji alte institulii pot sprijini 
logistic §i/sau fmanciar, dupa caz, sarbatorirea acestei zile.
- In institutiile de invaiamant in care este studiata limba sarba, 
in ziua de 21 noiembrie se organizeaza programe cultural- 
artistice dedicate acestei sarbatori.
- Societatea Romana de Radiodifuziune ^i Societatea Romana 
de Televiziune, in calitate de servicii publice, pot include in 
programele lor momente sau aspecte de la manifestarile 
dedicate acestei sarbatori.

74. 21 Noiembrie Ziua
Sarbe

Limbii

- Cu prilejul sarbatoririi Zilei Bucovinei autoritaiile 
administratiei publice centrale §i locale, precum §i institutiile 
publice pot organiza manifestari cu caracter cultural-§tiinlific. 
(2)Fondurile necesare organizarii evenimentelor prilejuite de 
sarbatorirea Zilei Bucovinei pot fi asigurate din bugetele 
locale sau, dupa caz, din bugetele autorita^ilor administratiei 
publice centrale ori ale instituliilor publice.

75. 28 Noiembrie Ziua Bucovinei

76. Decembrie Ziua nationals a 
Romaniei

1

- In scopul sarbatoririi "Zilei Constitutiei Romaniei" 
autoritatile publice si celelalte institulii publice vor arbora 
drapelul Romaniei §i vor organiza actiuni culturale si 
manifestari §tiintiflce consacrate dezvoltarii democratiei 
constitutionale in Romania.

77. 8 Decembrie Ziua Constitutiei 
Romaniei

- Anual, cu prilejul sarbatoririi Zilei Minoritajilor Na^ionale 
din Romania, se organizeaza manifestari culturale dedicate 
acestei sarbatori.

78. 8 Decembrie Ziua
Minoritafilor 
Na|ionale din 
Romania - Autoritatile administraliei publice centrale §i locale, precum 

§i organizatiile neguvemamentale interesate pot acorda sprijin 
logistic §i/sau fmanciar pentru organizarea §i desfa§urarea 
manifestarilor dedicate sarbatoririi acestei zile.
- Societatea Romana de Televiziune §i Societatea Romana de 
Radiodifuziune, m calitate de servicii publice, vor include in 
programul zilei emisiuni ori aspecte de la manifestarile 
ocazionate de sarbatorirea Zilei Minoritafilor Nafionale din 
Romania.
- In localitatile unde traiesc etnici tatari, autoritatile 
administratiei publice locale pot organiza manifestari 
cultural-artistice dedicate zilei de 13 decembrie.
- Fondurile necesare organizarii manifestarilor pot fi asigurate

79. 13 Decembrie Ziua
tatare
Romania

etniei
din



din bugetele locale ale autorita^ilor publice locale.
- Angajatorii pot acorda o zi libera, in data de 13 decembrie, 
la cerere, persoanelor de etnie tatara, pentru participarea la 
manifestarile prevazute de mai sus.
- Societatea Romana de Televiziune §i Societatea Romana de 
Radiodifuziune pot transmite, in cadrul unor emisiuni 
speciale, aspecte de la aceste manifestari.
- Autorita^ile §i institutiile publice vor arbora drapelul 
Rorndniei §i vor organiza, in functie de posibilita^i, ac^iuni 
educative in favoarea ideilor de solidaritate, libertate, 
democra^ie ^i impotriva oricarei ideologii totalitare.

80. 16 Decembrie Ziua
Solidaritafii
Na|ionale
impotriva
Dictaturii

- Parlamentul Romaniei, Guvemul Rorndniei, autoritaiile 
publice centrale §i locale vor organiza activita^i festive pentru 
marcarea acestor evenimente, in limita alocajiilor bugetare 
aprobate.

81. 21 Decembrie Ziua Memoriei 
Victimelor 
Comunismului 
in Romania

- Guvemul Romaniei, autorita^ile publice centrale §i locale 
vor organiza activita^i festive pentru marcarea acestui 
eveniment.

82. 22 Decembrie Ziua Victoriei 
Revolu|iei 
Romane $i a 
Libertalii______



Anexa nr. 2

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga

1. Legea nr. 10 din 31 iulie 1990 privind proclamarea zilei nationale a Romaniei, publicata m 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 1 august 1990, se abroga.

2. Legea nr. 120 din 8 decembrie 1995 privind proclamarea "Zilei Constitutiei Romaniei", 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 287 din 11 decembrie 1995, se 
abroga.

3. Legea nr. 197 din 17 noiembrie 1997 privind instituirea Zilei adolescentului, publicata m 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997, se abroga.

4. Legea nr. 96 din 20 mai 1998 privind proclamarea Zilei drapelului national, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 22 mai 1998, se abroga.

5. Legea nr. 99 din 26 mai 1998 pentru proclamarea Zilei imnului national al Romaniei, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 198 din 28 mai 1998, se abroga.

6. Legea nr. 230 din 9 decembrie 1998 pentru proclamarea Zilei Solidaritalii Nationale 
impotriva Dictaturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 477 din 11 
mai 1998, se abroga.

7. Legea nr. 258 din 29 aprilie 2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Victoriei 
Revolu^iei Romane §i a Libertalii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
307 din 9 mai 2002, cu modificarile ulterioare, se abroga.

8. Legea nr. 382 din 28 septembrie 2004 privind instituirea Zilei Avia^iei Romane §i a Zilei 
Marine! Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 896 din 1 
octombrie 2004, se abroga.

9. Legea nr. 390 din 28 septembrie 2004 pentru instituirea Zilei NATO in Romania, publicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 895 din 1 octombrie 2004, se abroga.

10. Legea nr. 425 din 25 octombrie 2004 privind instituirea Zilei Nationale a Tineretului, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 991 din 28 octombrie 2004, se 
abroga.

11. Legea nr. 66 din 22 martie 2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca "Sarbatoarea etniei 
romilor din Romania", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 28 
martie 2006, se abroga.

12. Legea nr. 453 din 6 decembrie 2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca 
sarbatoare a etniei tatare din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, nr. 995 din 13 decembrie 2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, se abroga.

13. Legea 497 din 28 decembrie 2006 pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua impotriva 
violen^ei asupra copilului in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, nr. 16 din 10 ianuarie 2007, se abroga.

14. Legea nr. 289 din 29 octombrie 2007 privind instituirea Zilei invalatorului, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 749 din 5 noiembrie 2007, se abroga.

15. Legea nr. 319 din 13 octombrie 2009 pentru instituirea Zilei mamei §i a Zilei tatalui, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 694 din 15 octombrie 2009, se 
abroga.

16. Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii 
Naponale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 831 din 13 decembrie 
2010, se abroga.

17. Legea nr. 256 din 14 decembrie 2010 pentru instituirea Zilei limbii tatare, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 844 din 16 decembrie 2010, se abroga.



18. Legea nr. 68 din 10 mai 2011 pentru instituirea Zilei na^ionale de cinstire a memoriei 
romanilor - victime ale masacrelor de la Fantana Alba §i alte zone, ale deportarilor, ale 
foametei §i ale alter forme de represiune organizate de regimul totalitar sovietic in Jinutul 
Herta, nordul Bucovinei §i mtreaga Basarabie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea 1, nr. 329 din 12 mai 2011, se abroga.

19. Legea nr. 198 din 7 noiembrie 2011 privind declararea zilei de 23 august Ziua 
Comemorarii Victimelor Fascismului §i Comunismului §i a zilei de 21 decembrie Ziua 
Memoriei Victimelor Comunismului Tn Rom^ia, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 799 din 11 noiembrie 2011, se abroga.

20. Legea nr. 247 din 5 decembrie 2011 pentru declararea zilei de 9 martie Ziua Delinu^ilor 
Politici Anticomuni^ti din Perioada 1944-1989, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 864 din din 8 decembrie 2011, se abroga.

21. Legea nr. 53 din 14 martie 2013 privind instituirea Zilei Limbii Romane, publicata m 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 145 din 19 martie 2013, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se abroga.

22. Legea nr. 160 din 15 mai 2013 privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului 
Mondial UNESCO din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
280 din 17 mai 2013, se abroga.

23. Legea nr. 177 din 11 iunie 2013 privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului 
international umanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 13 
iunie 2013, se abroga.

24. Legea nr. 21 din 13 martie 2014 privind instituirea Zilei Nationale pentru Adoptie, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 188 din 17 martie 2014, se 
abroga.

25. Legea nr. 81 din 24 iunie 2014 privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua Car^ii, publicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014, se abroga.

26. Legea nr. 93 din. 1 iulie 2014 privind instituirea zilei de 11 octombrie ca Ziua §colii 
Ardelene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din 3 iulie 2014, se 
abroga.

27. Legea nr. 130 din 8 octombrie 2014 pentru instituirea Zilei Limbii Cehe, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 740 din 10 octombrie 2014, se abroga.

28. Legea nr. 142 din 21 octombrie 2014 pentru instituirea Zilei Limbii Slovace, publicata m 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 771 din 23 octombrie 2014, se abroga.

29. Legea nr. 171 din 16 decembrie 2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua Unirii 
Principatelor Romane ca zi de sarbatoare nalionala, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 922 din 18 decembrie 2014, se abroga.

30. Legea nr. 22 din 9 martie 2015 privind instituirea zilei de 28 iulie - Ziua Nafionala a 
Ambulantei din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 165 din 
10 martie 2015, se abroga.

31. Legea nr. 23 din 9 martie 2015 pentru declararea zilei de 8 mai Ziua egalitafii de §anse 
intre femei §i b^bafi, publicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 165 din 10 
martie 2015, se abroga.

32. Legea nr. 100 din 7 mai 2015 pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 316 din 8 mai 2015, se abroga.

33. Legea nr. 102 din 7 mai 2015 privind instituirea Zilei Na^ionale a Costumului Traditional 
din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 323 din 13 mai 
2015, se abroga.

34. Legea nr. 103 din 14 mai 2015 pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sarbatoare 
nationals, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 336 din 18 mai 2015, se 
abroga.



35. Legea nr. 230 din 6 octombrie 2015 privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua 
Dobrogei, publicata in Monitorul Oflcial al Romaniei, Partea 1, nr. 750 din 7 octombrie 
2015, se abroga.

36. Legea nr. 250 din 28 octombrie 2015 privind declararea zilei de 28 noiembrie Ziua 
Bucovinei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 808 din 30 octombrie 
2015, se abroga.

37. Legea nr. 273 din 11 noiembrie 2015 pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei 
Tmpotriva cancerului de san, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 846 
din 13 noiembrie 2015, se abroga.

38. Legea nr. 274 din 11 noiembrie 2015 privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei 
impotriva cancerului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 846 din 13 
noiembrie 2015, se abroga.

39. Legea nr. 279 din 12 noiembrie 2015 pentru instituirea Zilei Limbii maghiare, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 17 noiembrie 2015, se abroga.

40. Legea nr. 305 din 2 decembrie 2015 privind declararea zilei de 19 februarie "Ziua 
Brancu§i", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 901 din 4 decembrie 
2015, se abroga.

41. Legea nr. 333 din 18 decembrie 2015 privind declararea zilei de 21 martie ca Sarbatoarea 
Sosirii Primaverii pentru membrii minorita^ii tatare turco-musulmane din Romania, 
denumita Nawrez, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 945 din 21 
decembrie 2015, se abroga.

42. Legea nr. 22 din 4 martie 2016 pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii §i 19 
noiembrie - Ziua barbatului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 
din 7 martie 2016, se abroga.

43. Legea nr. 47 din 30 martie 2016 privind instituirea zilei de 16 octombrie - Ziua na^ionala a 
alimenta^iei §i a combaterii risipei alimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 241 din 1 aprilie 2016, se abroga.

44. Legea nr. 48 din 30 martie 2016 privind instituirea Zilei Mondiale a Vederii in Romania, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 1 aprilie 2016, se abroga.

45. Legea nr. 145 din 12 iulie 2016 privind instituirea zilei de 23 iunie Ziua func^ionarului 
public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 528 din 14 iulie 2016, se 
abroga.

46. Legea nr. 177 din 7 octombrie 2016 pentru instituirea Zilei Limbii Sarbe, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 812 din 14 octombrie 2016, se abroga.

47. Legea nr. 223 din 17 noiembrie 2016 pentru instituirea Zilei Limbii Turce, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 934 din noiembrie 2016, se abroga.

48. Legea nr. 23 din 17 martie 2017 privind instituirea zilei de 25 martie ca Ziua na^ionala a 
padurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 198 din 21 martie 2017, 
se abroga.

49. Legea nr. 36 din 27 martie 2017 pentru declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii 
Basarabiei cu Romania ca zi de sarbatoare nationals, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 214 din 29 martie 2017, se abroga.

50. Legea nr. 65 din 13 aprilie 2017 privind instituirea zilei de 21 martie, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 19 aprilie 2017, se abroga.

51. Legea nr. 127 din 30 mai 2017 pentru instituirea Zilei na^ionale de cinstire a martirilor din 
temni^ele comuniste, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 412 din 31 
mai 2017, se abroga.

52. Legea nr. 168 din 12 iulie 2017 privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua nationals a 
produselor agroalimentare romane§ti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 556 din 13 iulie 2017, se abroga.



53. Legea nr. 247 din 7 decembrie 2017 pentru instituirea Zilei Minorita^ilor Na^ionale din 
Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 979 din 11 decembrie 
2017, se abroga.

54. Legea nr. 253 din 13 decembrie 2017 privind instituirea Zilei limbii §i teatrului idi§, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 997 din 15 decembrie 2017, se 
abroga.

55. Legea nr. 204 din 20 iulie 2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene, publicata m 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 647 din 25 iulie 2018, se abroga.

56. Legea nr. 213 din 27 iulie 2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii 
Ucrainene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 664 din 31 iulie 2018, 
se abroga.

57. Legea nr. 214 din 27 iulie 2018 pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 664 din 31 iulie 2018, se abroga.

58. Legea nr. 348 din 27 decembrie 2018 privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Institu^iei 
Prefectului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2019, 
se abroga.

59. Legea nr. 350 din 27 decembrie 2018 privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua 
na^ionala a constructorului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 2 din 
3 ianuarie 2019, se abroga.

60. Legea nr. 355 din 27 decembrie 2018 privind instituirea Zilei daruirii, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 3 din 3 ianuarie 2019, se abroga.

61. Legea nr. 20 din 8 ianuarie 2019 privind instituirea Zilei Limbii Romani, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 29 din 10 ianuarie 2019, se abroga.

62. Legea nr. 66 din 18 aprilie 2019 privind instituirea zilei de 11 martie ca "Ziua Nationals a 
Meseriilor", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 311 din 22 aprilie 
2019, se abroga.

63. Legea nr. 79 din 25 aprilie 2019 privind instituirea Zilei nafionale a gastronomiei §i a 
vinului romanesc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 2 mai 
2019, se abroga.

64. Legea nr. 94 din 7 mai 2019 privind instituirea Zilei Sveti Sava, sarbatoare a minoritatii 
sarbe din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 9 mai 
2019, se abroga.

65. Legea nr. 96 din 7 mai 2019 pentru instituirea "Zilei Dramaturgiei Romane§ti", publicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 9 mai 2019, se abroga.

66. Legea nr. 100 din 8 mai 2019 privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua nationals a luptei 
impotriva traficului ilicit de marfuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 365 din 10 mai 2019, se abrogl

67. Legea nr. 180 din 10 octombrie 2019 pentru declararea zilei de 30 octombrie - Ziua 
pacientului cu arsuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 829 din 11 
octombrie 2019, se abroga.

68. Legea nr. 181 din 10 octombrie 2019 privind instituirea zilei de 12 octombrie - Ziua 
limbii, alfabetului §i culturii armene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 829 din 11 octombrie 2019, se abroga.

69. Legea nr. 255 din 24 decembrie 2019 privind instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua 
Nationals a Radioului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1050 din 
30 decembrie 2019, se abroga.

70. Legea nr. 44 din 3 aprilie 2020 privind instituirea Zilei Satului Romanesc, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 287 din 6 aprilie 2020, se abroga.



71. Legea nr. 124 din 10 iulie 2020 pentru instituirea zilei de 2 august ca Ziua nationala de 
comemorare a Holocaustului impotriva romiior - Samudaripen, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 610 din 10 iulie 2020, se abroga.

72. Legea nr. 125 din 10 iulie 2020 pentru declararea zilei de 18 iunie ca Ziua Victimelor 
Deportarii in Timpul Regimului Comunist, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 610 din 10 iulie 2020, se abroga.

73. Legea nr. 134 din 16 iulie 2020 pentru declararea zilei de 16 august ca Ziua na^ionala 
pentru comemorarea martirilor Brancoveni §i de con§tientizare a violen^elor impotriva 
cre§tinilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 16 iulie 2020, 
se abroga.

74. Legea nr. 144 din 22 iulie 2020 privind instituirea zilei de 15 octombrie ca Ziua na^ionala 
a comeitului electronic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 
22 iulie 2020, se abroga.

75. Legea nr. 189 din 21 august 2020 pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca Ziua 
Nafionala a Copilului Prematur din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea 1, nr. 767 din 21 august 2020, se abroga.

76. Legea nr. 256 din 18 noiembrie 2020 pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de 
la Trianon, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1101 din 8 noiembrie 
2020, se abroga.

77. Legea nr. 277 din 27 noiembrie 2020 privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua nalionala a 
bicicletei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1166 din 2 decembrie 
2020, se abroga.

78. Legea nr. 82 din 15 aprilie 2021 privind instituirea zilei de 10 ianuarie ca Ziua 
matematicii, informaticii §i ^tiin^elor naturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 401 din 16 aprilie 2021, se abroga.

79. Legea nr. 156 din 7 iunie 2021 pentru instituirea Zilei Romanita^ii Balcanice, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 577 din 08 iunie 2021, se abroga.


