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PRIM MINIS TRU 

Domnule preşedinte, 

În conformitate cu prevederile art. 111 aim . (1) din Constituţie, 

Guvernul României formulează următorul 

PUNCT DE VEDERE 

referitor la propunerea legislativă privind declararea personajelor istorice 
Horea, Cloşca şi Crişan, drept martin i şi eroi ai naţiunii române, iniţiată 
de doamna deputat PSD Natalia-Elena Intotero împreună cu un grup de 
parlamentari PSD, PNL (Bp. 100/2020, L 211/2020). 

I. Principalele reglementări 

Iniţiativa legislativă are ca object de reglementare declararea ca 
martini şi eroi al naţiunii române pe Vasile Nicula, Ion Oargă şi Gheorghe 
Cnişan, cunoscuţi popular sub numele Horea, Cloşca şi Crişan, pentru 
ro1u15 curajul, eroismul şj sacrificiul lor din timpul răscoalei ţărăneşti din 
1784. 

De asemenea, se propune ca în fiecare an în data de 2 noiembrie să 
aibă loc ceremonii cc pot fi marcate de către autonităţile centrale şi locale, 
precum şi de instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate, pnin 
organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-ştiinţific. 

Totodată, se prevede ca autorităţile administraţiei publice centrale şi 
locale să poată acorda sprijin logistic în vederea organizării şi desfăşurării 
programelor şi manifestărilor menţionate. 

Mai mult, conform iniţiativei legislative, cu această ocazie Societatea 
Română de Televiziune (SRTv) şi Societatea Română de Radiodifuziune 
(SRR) pot include în programele lor emisiuni şi/sau aspecte de la 
manifestările dedicate acestei sărbători. 



II. Observatii 
, 

1. În măsura în care iniţiativa legislativă implică creşterea 
cheltuielilor de la bugetul de stat, considerăm că era necesar să se fi avut în 
vedere prevederile art. 138 aim . (5) din Constituţia României, republicată, 
conform cărora „nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără 
stab ilirea sursei de finanţare ". 

Potrivit cerinţelor prevederilor art. 15 aim . (1) din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele pub lice, cu modificările şi completările 
ulterioarer şi cele ale art. 15 aim . (1) din Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioarez, iniţiatorii iniţiativei legislative au obligaţia să prevadă sursele 
de acoperire a majorării cheltuielilor bugetare şi să prezinte declaraţia 
potrivit căreia aceste majorări sunt compatibile cu obiectivele şi priorităţile 
strategice fiscal-bugetare, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de 
cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

În plus, din analiza Expunerii de motive, care de altfel este sumar 
realizată, se constată că motivarea măsurilor propuse nu include informaţii 
cu privire la impactul financiar al acestora, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 31 referitoare la cuprinsul instrumentului de prezentare şi motivare din 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

2. Potrivit prevederilor art. (3) aim . (2) din iniţiativa legislativă 
„Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de 
Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în pro gramele lor 
emisiuni şi/sau aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători ". 

I 
(I) In cacurile in care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normativehnăsari/politici a căror aplicare atrage micşorarea 

venitamilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin huge!, Se va intocnri o frşă frnanciară, care va respecla condiliile prevă_ate de Lezea 
nr. 69/2010. In aceaslă frşă se inscriu efectele frnanciare asupra bugetului general consolidat, care trebuie să aibă in vedere: 

a) sclrinebările anticipate in veniturile şi cheltuielile bugetare pennu annl cureni şi urnrătorii 4 an!; 
b) estimări privind eşalonarea creditelor bugetare şi a creditelor de angajarnent, in ca_ul acliuntlor an/ale şi inultianuale care conduc la 

nrajorarea cheltuielilor; 

2 
c) nuăsurile avute in vedere pentnr acoperirea majorării cheltuielilor sau a mtnusuhei de veninrri pentru a nil itjluenta deficitul bugetar. 

(1) In cacul propunerilor de introducere a unor măsuri/politici/initiative legislative a căror adoptare atrage majararea cheltuielilor bugetare, 
iniţiatorii au abligaţia să pre=inle: 

a) fişa financiară prevăcută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 czr niodijieările şi completările idler/care, insolită de ipolerele şi nietodalogia de 
calcul ulilizată; 

b) declarajie coiforni căreia majorarea de chelhrială respectivă esle caupatibilă cu obiectivele şi priorităiile strategtce specificate in strategia 
jiscal-bugetară, cu legea bugetară anuaiă şi cuplafoanele de cheltuieli precentate in strategia frscal-bugetară. 
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Faţă de această reglementare, menţionăm că, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 41/j9943, „Societatea Română de 
Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, ca servicii publice în 
realizarea obiectivelor generale de informare, educaţie, divertisment, sunt 
obligate să prezinte, în mod obiectiv, imparţial, realităţile vieţii social- 
politice şi economice interne şi internaţionale, să asigure informarea 
corectă a cetăţenilor asupra treburilor pub lice, să promoveze, cu 
competenţă şi exigenţă, valorile limb ii române, ale creaţiei autentice 
culturale, ştiinfifice, naţionale şi universale, ale minorităţilor naţionale, 
precum şi valorile democratice, civice, morale şi sportive, să militeze 
pentru unitatea naţională şi independenţa ţării, pentru cultivarea 
demnităţii umane, a adevărului şi justiţiei ". 

Din această perspectivă, apreciem că reglementările propuse la art. 3 
aim . (2) din iniţiativa legislativă nu sunt necesare. 

III. Punctul de vedere al Guvernului 

Parlamentul va decide asupra oportunităţii adoptării acestei 
iniţiative legislative. 

Cu stimă, 

PRIM-MINISTRU 

SENATUL ROMÂNIEI 
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privind arganicarea şi funcjionarea Societăjii Ramdne de RadiadiJrimve şi Sacietăjii Rmnăne de Televiciane, republicată, cu modificările şi 

campletările tdlerioare. 
3 


