
PRIM MINISTRU 

Đoamnă preşedinte, 
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In conformitate Cu prevederile art. 111 alias. (1) din Constituţie şi în 
temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul: 

PUNCT DE VEDERE 

referitor la propunerea legislativă privind declararea zilei de 
15 mai -„ Ziva pictorului naţional Nicolae Grigorescu ", iniţiată de donmii 
deputaţi PSD Marcel-Ion Ciolacu şi Alfred-Robert Simonis (Bp.65/2021). 

I. Principalele reglementări 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare declararea zilei de 
15 mai - „Ziva pictorului naţional Nicolae Grigorescu". In acest scop, se 
propune organizarea de manifestări cultural artistice de către muzeele şi 

colecţiile publice, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi 

instituţiile de specialitate subordonate acestora. 

II. Observaţii 

1. Semnalăm faptul că, prin art. 139 alias. (1) din Legea nr. 53/2003 -
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 
instituite, limitativ, zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează. În 
condiţiile în care nu se preconizează o intervenţie normativă expresă 
asupra acestei dispoziţii, apreciem că în conţinutul art. 1 din iniţiativa 
legislativă este suficientă declararea zilei drept „sărbătoare naţională" 

(marcându-se astfel valoarea simbolistică, în plan cultural), fără a fi 
necesară adăugarea adj ectivului „lucrătoare". 

2. In situaţia în care aplicarea propunerilor de reglementare de la 
art. 2 din iniţiativa legislativă conduce la un efort bugetar suplimentar, prin 
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identificarea bugetelor autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

locale, precum şi ale instituţiilor publice de specialitate subordonate 
acestora drept surse de finanţare a cheltuielilor ocazionate de organizarea 
de manifestări cultural- artistice dedicate artei naţionale, este necesară 

respectarea prevederilor art. 15 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare 
nr. 69/2010, republicată. 

3. Precizăm că, potrivit art: 3 alin.(1) din Legea nr. 24/20001, 
normele de tehnică legislativă sunt obligatorii inclusiv pentru propunerile 
legislative aparţinând parlamentarilor. 

Din perspective exigentelor degaj ate din cuprinsul acestui act 
normativ, învederăm faptul că prezenta iniţiativă legislativă face pane din 
categoria legilor ordinare, nefiind incidentă niciuna dintre ipotezele 
reglementate de art. 73 aim . (3) din Constituţie; drept urmare, în formula 
de atestare a legalităţii adoptării proiectului de lege, referirea trebuie făcută 

la art. 76 alias. (2) din Constituţia României, republicată, iar nu la alias. (1) 
al acestui articol. 

III. Punctul de vedere al Guvernului 

Parlamentul va decide asupra oportunităţii adoptării acestei 
iniţiative legislative. 

Cu stimâ, 

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 
Preşedintele Senatului 

1 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 


