
I  ~~ 22~L;~~  
~ 

PRIM MINISTRU 
Biroul permanent al Senatului 
L  350. i 

Doamnă preşedinte, 

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

PUNCT DE VEDERE 

referitor la propunerea legislativă pentru declararea zilei de 3 mai ca zi de 
sărbătoare naţională pentru recunoaşterea meritelor fruntailor români de la 
Blaj 1848, iniţiată de doamna deputat PSD Natalia-Elena Intotero împreună cu 
un grup de parlamentari PSD, PNL, AUR, Minorităţi (Bp.276/2021, 
L350/202 1). 

I. Principalele reglementări 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare declararea zilei de 3 
mai ca zi de sărbătoare naţională de cinstire şi de recunoaştere a meritelor 
fruntaiior români de la Adunarea Naţionaiă de la Biaj din 1848. 

De asemenea, se propune ca această sărbătoare anuală să poată fi marcată 
de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de către 
instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate prin organizarea de 
comemorări oficiale, depuneri de coroane şi alte manifestări menite să 
cinstească memoria fruntailor români, în limita alocaţiilor bugetare. 

Tot în acest sens, se prevede ca în ziva de 3 mai, Societatea Română de 
Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune să difuzeze cu prioritate, 
emisiuni şi materiale informative despre evenimentele istorice conturate la 
Adunarea Naţionaiă de la Biaj în 1848. 



II. Observaţii 

1. Considerăm că aplicarea prevederilor de la art. 2 din iniţiativa 
legislativă ar putea conduce la un efort bugetar suplimentar. 

In acest context, menţionăm că Guvernul are obligaţia de a conduce 
politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele, obligaţiile 
bugetare şi riscurile fiscale, iar adoptarea iniţiativei legislative ar infîuenţa 
negativ ţinta de deficit bugetar asumată în anul 2021, de 7% din PIB, 
stabilitatea macroeconomică şi ratingul de ţară în relaţia cu organismele 
financiare Internationale. 

2. In ceea ce privete reglementările propuse la art. 2 din iniţiativa 
legislativă, menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din 
Legea nr. 41/1994, „Societatea Română de Radiodďuziune şi Societatea 
Română de Televiziune, ca servicii publice în realizarea obiectivelor generale 
de informare, educaţie, divertisment, cunt obligate să prezinte, în mod obiectiv, 
imparţial, realităţile vieţii social politice psi economice interne şi internaţionale, 
să asigure informarea corectă a cetâţenilor asupra treburilor publice, să 
promoveze, cu competenţă şi exigenţă, valorile limbii române, ale creaţiei 
autentice culturale, ştiinţfice, naţionale şi universale, ale minorităţilor 
naţionale, precum Sri valorile democratice, civice, morale şi sportive, să militeze 
pentru unitatea naţională şi independenta tarii, pentru cultivarea demnităţii 
umane, a adevărului şijustiţiei ". 

Astfel, considerăm că reglementările propuse nu Bunt necesare. 

III. Punctul de vedere al Guvernului 

Parlamentu! va decide asupra oportunităţii adoptării acestei 
iniţiative legislative. 

Cu stimâ, 

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 
Preedintele Senatu!ui 
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