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referitor la propunerea legislativă pentru declararea 

florii de bujor ca Floare Naţională a României

Analizând propunerea legislativă pentru declararea florii de 

bujor ca Floare Naţională a României (b343/27.05.2022), transmisă 

de Secretarul General al Senatului cu adresa nr. XXXV/2689/31.05.2022 
şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. D637/31.05.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art. 2 alin. (1) lit a) din Legea nr. 73/1993, republicată şi art, 33 
alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, sub rezerva 

însuşirii următoarelor observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect declararea bujorului ca 

Floare Naţională a României, soluţiile legislative vizând 
reglementarea organizării anuale, Ia nivel naţional şi local al unui 
Festival al bujorului, stabilirea unor măsuri de protecţie a 

rezervaţiilor naturale de bujor, organizarea periodică la nivel local al 
unor expoziţii florale, stimularea şi sprijinirea cultivării bujorului în 

parcuri şi grădini publice, vernisarea unor expoziţii de pictură 

dedicate bujorului, precum şi emiterea unor emisiuni filatelice, având 

ca temă florală diferite specii ale florii de bujor.
Potrivit Expunerii de motive, ^^sociat in tradiţia şi cultura 

românească cu puterea dragostei, devotamentul, sacrificiu! şi sângele, 
bujorul românesc a fost ales ca simbol al recunoştinţei şi al 

respectului pentru veteranii de război şi veteranii teatrelor de 
operaţii. Prin purtarea bujorului la rever, românii demonstrează
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recunoştinţa pentru faptele de arme ale militarilor români din toate , 
timpurile'\

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare, prima Cameră sesizată fiind Senatul, în 

conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată.

2. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 
Legislativ nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
3. La titlu, având în vedere că Expunerea de motive face referire 

la declararea „bujorului ca Floare Naţională a României”, iar în titlul 
propunerii legislative este folosită expresia „declararea florii de bujor 

ca Floare Naţională a României”, pentru exprimarea riguroasă a 

obiectului reglementării şi, totodată, pentru unitate terminologică, 
propunem reformularea acestuia, astfel:

„Lege privind declararea bujorului ca Floare Naţională a
României”.

4. La artl, semnalăm că, bujorul face parte din Familia 
Paeoniaceae, genul Paeonia, din care fac parte mai bine de 30 de 

specii, astfel cum este precizat şi în cuprinsul Expunerii de motive.
Având în vedere că, în alte acte normative, precum Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, planta bujor este reglementată 

prin prezentarea familiei şi a speciei, astfel; „Paeoniaceae - Paeonia 
officinalis ssp. banatica (Bujor)”, respectiv „Paeoniaceae Paeonia 

tenuifolia (Bujor)” şi că, în actuala redactare a prezentului proiect, se 

face referire doar la „bujor”, fără a se preciza denumirea oficială a 

plantei, apreciem că este necesar ca textul preconizat pentru artl să 

fie reformulat, astfel;
„Art.L “ Se declară bujorul, din familia „Paeoniaceae”, 

ca Floare Naţională a României”.
5- Menţionăm că în cuprinsul proiectului se regăsesc două 

articole marcate ca „art, 2”.
Prin urmare, cel de-al doilea articol marcat cu 2 trebuie marcat 

ca art 3, iar actualul art 3 va deveni art 4.
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6. întrucât „întreţinerea şi protejarea rezervaţiilor naturale de 

bujor” intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, la cei de-al doilea art.2, se impune revederea 

textului şi punerea acestuia în acord cu reglementările mai sus 

menţionate, deoarece expresia „Autorităţile administraţiei publice 

locale vor sprijini material şi logistic ... şi vor lua măsuri pentru 
adaptarea la condiţiile pedo-climatice...” are un caracter general şi 
declarativ, ceea ce contravine normelor de tehnică legislativă, afectând 

claritatea, precizia şi predictibilitatea normei.
7. La actualul art. 3 alin. (1), este necesară corelarea sintagmei 

^Autorităţile administraţiei publice locale vor organiza periodic 

expoziţii florale care să marcheze floarea de bujor ca Floare 

Naţională a României” cu norma preconizată la art, 2, potrivit căreia 

..anual se organizează, la nivel naţional şi local, un Festival al 
bujorului, eveniment horticol, în care vor fi expuse în aranjamente 

peisagistice şi ornamentale, diferite specii de bujoF\ pentm 

asigurarea unităţii din punct de vedere terminologic şi pentru evitarea 

confuziilor în aplicarea actului normativ.
Totodată, expresia Jn care florile de bujor să ocupe spaţii 

aparte"'' de la alin. (2) nu îndeplineşte cerinţele privind claritatea şi 
previzibilitatea normelor, fiind ineficient conturată din punct de 

vedere juridic.
De asemenea, pentru aceleaşi considerente, sugerăm şi revederea 

nonnelor preconizate pentru alin.(3) şi (4), în ceea ce priveşte 

formulările „vor sprijini amenajarea''" şi „va sprijini organizarea pe 

plan locaP".
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