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PRIM MINISTRU 10.202/.1.

Doamnă preşedinte,

în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (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 instituirea zilei de 26 mai ca 

,,Ziua Naţională a Alegătorului'’, iniţiată de domnul senator PNL Florin- 

Vasile Cîţu şi doamna senator PNL Laura-Iuliana Scântei împreună cu un 

grup de parlamentari PNL, Minorităţi (Bp. 250/2021).

1. Principalele reglementări

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare instituirea Zilei 

Naţionale a Alegătorului în data de 26 mai.
Potrivit Expunerii de motive^ ,,Ziua Naţională a Alegătorului" va fi 

marcată de către autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale prin 

organizarea, în ţară şi străinătate, de manifestări, campanii de informare, 
evenimente şi activităţi cultural-educative şi ştiinţifice, consacrate 

conştientizării semnificaţiei dreptului de vot şi a importanţei alegerilor şi a 

referendumurilor pentru democraţie şi statul de drept, precum şi 
informarea cetăţenilor cu privire la drepturile şi procedurile electorale.

Totodată, se propune organizarea de către Ministerul Educaţiei, 
inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ preuniversitar şi superior, de 

activităţi educative pentru elevi şi studenţi privind importanţa participării 

la alegeri, referendumuri şi la sistemul electoral românesc.
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De asemenea, se propune ca fondurile necesare pentru organizarea 

manifestărilor, evenimentelor, activităţilor şi campaniilor menţionate mai 

sus, să se asigure ,,anual, din bugetul de stat şi bugetele locale, prin 

bugetele Camerei Deputaţilor, Senatului, Administraţiei Prezidenţiale, ale 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi/sau locale, precum şi ale 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
A

In acelaşi timp, prin iniţiativa legislativă se are în vedere şi 
reglementarea acordării de sprijin logistic şi/sau financiar organizaţiilor 

neguvemamentale sau altor instituţii de drept public sau privat pentru 

organizarea în ţară şi străinătate a activităţilor pentru marcarea „Zilei 

Naţionale a Alegătorului. ”

II. Punctul de vedere al Guvernului

Parlamentul va decide asupra oportunităţii adoptării acestei 

iniţiative legislative.

Cu stimă.

Flo^a^asîl^

PRi»WSTÎ

Doamnei senator Anca Dana DRAGII 

Preşedintele Senatului


