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ROMANIA

AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru declararea zilei 

de 30 August drept Ziua Nationala a Martiriului Romanesc

Analizand propunerea legislativa pentru declararea zilei de 

30 August drept Ziua Nationala a Martiriului Romanesc (b346 din 

24.06.2020), transmisa de Secretarul General al Senatului cu adresa 

nr.XXXV/2660/29.06.2020 si inregistrata la Consiliul Legislativ cu 

nr.D689/30.06.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i functionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii si propuneri:
L Propunerea legislativa are ca scop declararea zilei de 30 

August drept Ziua nationala a Martiriului Romanesc. Potrivit 

Expunerii de motive „aceasta zi inseamna inceputul pogromului 

declansat de regimul horthyst impotriva populatiei romanesti ... dupa 

ocuparea ... nord-vestului Romaniei, de Ungaria fascista”.
Propunerea legislativa face parte din categoria legilor ordinare, 

iar in aplicarea art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, 
prima Camera sesizata este Senatul.

A

2. Intrucat, prin masurile propuse la art.4, propunerea legislativa 

poate genera implicatii asupra bugetului de stat, potrivit prevederilor 

art.lll alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, este necesara 

solicitarea punctului de vedere al Guvernului.



3. Pentru asigurarea corelarii dintre titlu si norma prevazuta la
art.l, este necesara instituirea unor dispozitii unitare, urmand a se 

stabili daca prin adoptarea propunerii legislative se va declara Ziua de 

30 august ca Ziua nafionala a Martiriului Romanesc sau ca Ziua 

Supravietuitorilor si UrmasilorJVtartirilGr-Neamului-rGmanese^---------
4. La art.2 §i 3, pentru un plus de rigoare normativa, sugeram

A,

inserarea, in debutul normelor propuse, a unei dintre sintagmele „In 

aceasta zi” sau „]n ziua de 30 august”.
Totodata, la art.3, pentru utilizarea unui exprimari specifice 

actelor normative, este necesara reformularea sintagmei ,,peste tot 

unde au loc evenimente
5. La art.4, intrucat textul face referire la ,,autoritatile publice

centrale'’ in ansamblu, sugeram a se analiza in ce masura mai este
necesara indicarea in mod distinct, la inceputul normei, a
Parlamentului Romaniei si a Guvernului Romaniei.>
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