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referitor Ia propunerea legislativă privind 

declararea zilei de 24 iunie ”Ziua Iei” (b287/24.06.2021)

A

In 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 

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

cu privire la avizarea propunerii legislative privind declararea zilei de 24 iunie ”Ziua Iei”.
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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:

• în pofida argumentelor prezentate în expunerea de motive, dispoziţiile propunerii 

legislative nu sunt determinate de nevoia de reglementare a unui anumit domeniu, ci au un 

caracter mai degrabă declarativ, izvorâte din dorinţa, de a stabili, într-un singur caz, 

declararea zilei de 24 iunie ca ”Ziua Iei”;

• normele instituite la art. 2 nu au caracter imperativ, neinstituind obligaţii în sarcina 

autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale de a organiza activitati culturale, 

sociale şi artistice, de a acorda sprijin logistic sau de a aloca fonduri din bugetele proprii în 

vederea organizării şi derulării în bune condiţii a evenimentelor dedicate, prin urmare, atît 

timp cât dispoziţiile au caracter de recomandări, rămâne la aprecierea autorităţilor dacă şi
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în ce măsură vor pune în aplicare dispoziţiile soluţiei legislative. Or, art.8 alin. (2) din 

Legea nr.24/2000, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, prevede faptul că 

"prin modul de exprimare, actul normativ trebuie să asigure dispoziţiilor sale un caracter 

obligatoriu”. Mai mult decât atât, art. 6 alin. (1) din aceeaşi lege stipulează că "Proiectul 

de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente şi posibile care să conducă 

la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă”, reguli care nu se regăsesc în 

cuprinsul iniţiativei legislative;

• autorităţile administraţiei publice centrale locale au posibilitatea legală, dispunând de un 

cadrul legislativ suficient şi acoperitor, de a organiza activitati culturale, sociale si artistice 

pentru aniversarea oricărui eveniment important din viaţa comunităţii/ naţiunii, nefiind 

necesară declararea unei zile naţionale în acest scop şi promovarea unui act normativ în 

acest sens;

• în plus, în cazul în care autorităţile indicate în textul propunerii legislative decid punerea 

în aplicare a dispoziţiilor invocate, se impune a fi subliniat faptul că art. 15 alin. (1) lit. a) 

din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, stipulează faptul că 

cazul propunerilor de introducere a unor măsuri/politici/iniţiative legislative a căror 

adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, iniţiatorii au obligaţia să prezinte fişa 

financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată”.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION
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