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zilei de 3 mai ca zi de sărbătoare naţională pentru recunoaşterea meritelor 

fruntaşilor români de la Blaj din 1848 (b276/23.06.2021)

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 pentru declararea zilei de 3 mai ca zi de sărbătoare 

naţională pentru recunoaşterea meritelor fruntaşilor români de la Blaj din 3848 

(b276/23.06.2021).
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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 13.07.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

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

motivare:

• declararea unei zile ca sărbătoare naţională presupune, în principiu, stabilirea acesteia ca 

nelucrătoare, dacă legea nu menţionează altfel, fapt pe care iniţiatorul propunerii 

legislative a omis să îl specifice în cuprinsul textului. Mai mult, orice acţiune a 

administraţiei publice prilejuită de această zi are caracter opţional, singurele obligaţii 

instituite revenind în fapt SRT şi SRR cu privire la programele difuzate, în acest context, 

propunerea legislativă fiind una fără fundament;

• o soluţie oportună ar putea fi recunoaşterea meritelor fruntaşilor români în cadrul 

manifestărilor prilejuite de Ziua Naţională a României.

Preşedinte, 

Bogdan SIMIONZ
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