
. 'V
: thSei. SiffCK' . t.

/\ ■« h 0a if

CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL
Str. Dimitrie D. Gerota nr. 7-9, sector 2, Bucureşti, cod poştal: 020027 
Telefoane: 021.310.23.56,021.316.31.34 

021.310.23.57, 021.316.31.33
E-mail: ces@ces.ro

CES Fax: 021.316.31.31
/ ROMANIA V

nn ^ Cod fiscal: 10464660 www.ces.ro

Membru fondator al-Asociaţiei-Internaţionale a Consiliilor-Economice şi Sociale şMnstltuţiilor Simiiare'(AiCESIS) 
Membru al Uniunii Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare Francofone (UCESIF)

„Consiliul Economic şi Social este organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului în domeniile de specialitate 
stabilite prin legea sa organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare.” (Art. 141 din Constituţia României revizuită)

CONSILIUL ECONOMIC Şi SOCIAL5hp , jm...INTRARE ..

Ziu-:...^.y. Lun
IL

AVIZ

referitor la propunerea legislativă privind instituirea zilei de 26 mai ca 

”Ziua Naţională a Alegătorului” (6250/09.06.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative privind instituirea zilei de 26 mai ca "Ziua 

Naţională a Alegătorului” (b250/09.06.2021).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în şedinţa 

din data de 23.06.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• tinerii reprezintă o categorie foarte importantă a societăţii, care, în România, este 

neglijată în mod sistematic de foarte mulţi ani. Fenomenul părăsirii ţării de către tinerii 

valoroşi este deja bine-cunoscut, aceştia trebuind în primul rând motivaţi să voteze;

• iniţiatorii ar trebui să ia în calcul şi ce li se oferă acestor tineri în România. Chiar 

iniţiatorii, în expunerea de motive, subliniază că principalele cauze ale absenteismului la 

vot menţionate de tineri în sondaje şi în interviurile mass-media nu sunt reprezentate de 

lipsa de informare, ci sunt: "lipsa încrederii în schimbare şi în clasa politică existentă.
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neincluderea priorităţilor tinerilor în programele electorale, lipsa dialogului cu 

politicienii şi nerespectarea promisiunilor”, toate acestea reflectând "dezamăgirea 

tinerilor faţă de clasa politică”;

• principalul motor al participării numeroase la vot, a tinerilor şi nu numai, este însăşi 

activitatea politicienilor, cu accent pe respectarea promisiunilor făcute în campaniile 

electoralei

• sublinierea importanţei prezenţei la vot şi informarea populaţiei se pot face în orice 

moment şi este indicat să fie un proces continuu, nu un eveniment anual cu dată fixă, 

care să implice o mare desfăşurare de forţe într-xm timp scurt şi cheltuieli posibil destul 

de însemnate de la bugetul de stat şi de la bugetele locale;

• ziua naţională este o zi de sărbătoare (zi nelucrătoare) stabilită în mod oficial pentru 

cinstirea unui eveniment important din istoria unui stat. Aceasta poate fi simbolizată prin 

data zilei de independenţă, de a deveni o republică sau o dată semnificativă pentru un 

sfânt patron sau un conducător. In aceste condiţii, propunerea de a se institui ziua de 26 

mai ca ”Ziua Naţională a Alegătorului”, această zi urmând a fi ”zi de sărbătoare 

naţională anuală”, este inoportună şi nejustificată;

• soluţia legislativă reprezintă, în fapt, o formă mascată de campanie electorală, care, prin 

aplicarea prevederilor propuse, va avea caracter recurent/ anual, contrar legislaţiei 

electorale în vigoare. în condiţiile în care sunt anulate o serie de alocări bugetare către 

domenii de interes naţional/ social, motivat de lipsa fondurilor, nu se justifică 

suplimentarea bugetelor instituţiilor administraţiei centrale pentru organizarea unor 

astfel de manifestări;

• propunerea legislativă nu este însoţită de o justificare pertinentă în favoarea instituirii 

"Zilei naţionale a alegatorului”, un astfel de eveniment putând conduce la manipularea 

electoratului şi la politizarea manifestărilor respective.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION


