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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru declararea 
zilei de 7 septembrie Ziva sindicatelor din România 

Analizând propunerea legislativă pentru declararea zilei de 7 
septembrie Ziva sindicatelor din România (b588 din 14.10.2020), 
transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa 
nr.XXXV/3488/8.09.2020 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 
nr.D 1147/21.10.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri: 

1. Propunerea legislativă are ca obiect declararea zilei de 7 
septembrie ca Ziva sindicatelor din România. Intervenţia legislativă 
este argumentată în Expunerea de motive prin faptul că „ziva de 7 
septembrie (..) este legată de tin eveniment care s-a petrecut acum 20 
de ani în municipiulla;si. Atunci liderul de sindicat Tepro a fost asasinat 
de către criminali angajaţi", iar „ziva de 7 septembrie trebuie să fie 
asociată cu valorile supreme ale activităţii sindicatelor opozabile 
statului de drept, precum şi cu importanţa semnificativă a 
organizaţiilor sindicale în contextul ocrotirii drepturilor şi intereselor 
legitime ale lucrătorilor într-o societate democraticd'. 

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare, prima Cameră sesizată fund Senatul, în 
conformitate Cu dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată. 
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Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 
nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 
preconizate. 

2. Având in vedere că măsurile preconizate la art.2 şi 3 au 
implicaţii asupra bugetului de stat, sunt incidente prevederile art. 111 
alin.(1) teza a doua din Constituţia României, republicată, privind 
solicitarea unei informări din partea Guvernului, precum şi dispoziţiile 
art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind fmanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, referitoare atât la obligativitatea 
întocmirii unei fişe fmanciare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la 
art.15 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, 
republicată, cât şi la obligativitatea precizării surselor de acoperire a 
majorării cheltuielilor bugetare. 

În acest sens, precizăm că, la pct.71 din considerentele Deciziei 
nr.643/2020, Curtea Constituţională a constatat că, „Neîndeplinirea 
obligaţiei solicitării fişei financiare conduce, în mod firesc, la 
concluzia că la adoptarea legii s-a avut în vedere o sursă de fananţare 
generală şi lipsită de un caracter obiectiv şi real, astfel că au fost 
încălcate prevederile constituţionale cuprinse în art.138 alin.(S) 
referitoare la stab/Urea sursei de finanţare. Ca atare, claeltuielile 
preconizate.prin textele de lege criticate grevează asupra bugetului de 
stat, adoptarea lor ar fi fost posibilă doar după stab ilirea sursei de 
finanţare în condiţiile Legii fundamentale şi după solicitarea fişei 
financiare de la Guvern. ". 

3. Analizând conţinutul propunerii legislative, semnalăm că 
potrivit art.6 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, proiectul de act normativ trebuie să instituie 
reguli necesare, suficiente şi posibile care să conducă la o cât mai mare 
stabilitate şi eficienţă legislativă. 

De asemenea, se poate observa că dispoziţiile prezentei propuneri 
legislative au un caracter declarativ, deoarece acestea nu sunt 
determinate de nevoia de reglementare a unui anumit domeniu de relaţii 
sociale şi de specificul acestuia, ci sunt, rnai degrabă, generate de 
dorinţa, de a stabili, fără echivoc şi într-un singur caz, declararea zilei 
de 7 septembrie ca Ziva sindicatelor din România. 

Caracterul pur declarativ al propunerii legislative, fără a se 
constitui în mod efectiv drepturi şi obligaţii, este de natură să determine 
ambiguităţi cu privire la efectele pe care legea le-ar putea produce. Or, 
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de esenţa unei legi, ca act juridic al Parlamentului, este însuşi caracterul 
normativ al acesteia, iar nu unul eminamente declarativ, lipsit de efecte 
juridice . De aceea, apreciem că o asemenea sferă de reglementare poate 
fi realizată printr-o simplă declaraţie a Parlamentului, fără caracter 
normativ. 

Prin urmare, apreciem că, sub aceste aspecte, propunerea 
legislativă este susceptibilă a încălca prevederile art.l alin.(5) din 
Constituţie, atât in componenta sa referitoare la stabilitatea raporturilor 
juridice, cât şi in cea referitoare la calitatea legii, prin raportare la art.3 
alin.(1) coroborat cu art.52 alin.(1) din Legea nr.24/2000. 

Potrivit jurispmudenţei constituţionale, o lege trebuie să Be 
elaborată in conformitate Cu Constituţia, să reprezinte actul juridic al 
Parlamentului, să exprime şi să reglementeze relaţii sociale generale. 
Caractemul normativ al legii impune stabilirea unor dispoziţii exprese 
referitoare la drepturi şi obligaţii ce trebuie stabilite în sarcina 
destinatarilor normei juridice, dam şi a consecinţelor nerespectării 
acestor obligaţii, prin instituirea de sancţiuni. 

4. Menţionăm că potrivit art.3, coroborat cu art.4 din prezenta 
propunere legislativă, autorităţile administraţiei publice centrale şi 
locale au obligaţia să asigure, din bugetele proprii, orgariizarea şi 
desfăşurarea manifestărilor respective, norma Bind susceptibilă a 
încălca principiul constituţional al autonomiei locale, consacrat de 
art. 120 alin.(1) din Constituţia României, potrivit cămuia: 
„ Administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se 
întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale şi 
deconcentrării serviciilor publice". 

Precizăm că Ordonanţa de urgenţă a Guvemnului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
reglementează regimul general al autonomiei locale, defmită la art.5 
lit.j), in mod asemănător Cartei europene a autonomiei locale, ca Bind 
„dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice 
locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul 
colectivităţilor locale la nivelul cărora sunt alese, treburile publice, în 
condiţiile legii". Totodată, art.84 alin.(3) din acelaşi act normativ 
stabileşte faptul că „Autonomia locală este numai administrativă şi 
financiară, fund exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege. ", 
jar alin.(4) prevede că „(4) Autonomia locală priveşte organizarea, 

funcţionarea, competenţa şi atribuţiile autorităţilor administraţiei 
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pub lice locale, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, 
aparţin comunei, oraşului, municipiului sau judeţului, după caz" 
Conţinutul acestui drept cuprinde cele două valenţe ale autonomiei - 
autonomia administrativă şi autonomia fmanciară - şi priveşte 

organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi 

gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului, 

municipiului sau judeţului. 

În ipoteza în care sunt adoptate normele prezentei propuneri 
legislative, în actuala redactare, se poate ajunge la concluzia că 

Parlamentul, acţionând în acest fel şi arogându-şi competenţa de 
legiferare, în condiţiile, domeniul şi cu finalitatea respectivă, ar acţiona 

ultra vires, intrând în aria de competenţă a autorităţilor executive, 
singurele cu atribuţii a stabilit destinaţia bugetelor proprii, printr-un act 
de reglementare secundară, care să se subsumeze competenţei 

autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale. 
În acest sens, menţionăm că, în jurisprudenţa constantăl a Curţii 

Constituţionale , aceasta s-a pronunţat in sensul că „acceptarea ideii ca 
Parlamentul să îşi poată exercita competenţa de autoritate legiuitoare 
în mod discreţionar, oricând şi în once condiţii, adoptând legi în 
domenii care aparţin in exclusivitate actelor cu caracter infralegal, 
administrativ, an echivala cu o abatere de la preirogativele 
constituţionale ale acestei ăutorităţi consacrate de art. 61 alin. (1) din 
Constituţie şi transformarea acesteia in autoritate publică executivă.". 

5. Sub rezerva celor exprimate la pct.3 şi 4 de mai sus, semnalăm că 

propunerea legislativă poate fi îmbunătăţită şi din punctul de vedere al 
respectării normelor de telnlică legislativă, astfel: 

~ Decizia nr.600 din 9 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1.060 din 26 noiembrie 2005, Decizia in. 970 din 31 
octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.796 din 
22 noiembrie 2007, Decizia nr. 494 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.819 din 21 decembrie 2013, Decizia nr.574 din 
16 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.889 
din 8 decembrie 2014, paragraful 21, sau Decizia nr.777 din 28 noiembrie 2017, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, in. 1011 din 20 decembrie 
2017, paragrafele 24 şi 25. 
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a) pentru asigurarea unităţii în redactare cu alte acte normative 
similare, recomandăm reformularea titlului, astfel: 

„Lege pentru declararea zilei de 7 septembrie ca Ziva 
sindicatelor din România". 

b) la art.l, pentru o exprimare specifică stilului normativ, este 
necesară reformularea textului, astfel: 

„Art.1. - Se declară ziva de 7 septembrie ca Ziva 
sindicatelor din România". 

c) la art.3, pentru rigoarea exprimării, este necesară înlocuirea 
sintagmei „acest eveniment" cu sintagma „ziva naţională prevăzută la . 
art.1". 

p. PREŞEDINTE, _ 

T 

uresti 
Nr.c /żnI 77 f,f. 2D~ 
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