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Către:

Ref. la: punctele de vedere ale Guvernului aprobate în şedinţa Guvernului din data 
de 16 iunie 2022

STIMATE DOMNULE SECRETAR GENERAL,

. Vă transmitem, alăturat, în original, punctele de vedere ale Guvernului referitoare la;
1. Proiectul de Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

(Pix. 538/2021, Bp. 171/2022);
. 2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în
^ ^ regirn taxi şi în regim de închiriere (Bp. 281/2022);
■t Propunerea legislativă pentru completarea art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a
^ Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor 

categorii de personal din sistemul justiţiei (Bp. 256/2022);
. 4. Propunerea legislativă pentru declararea florii de bujor ca Floare Naţională a

României (Bp. 343/2022);
\ 5. Propunerea legislativă pentru încurajarea unui stil de viaţă activ şi sănătos pin

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Bp. 296/2022);
1 6. Propunerea legislativă privind implementarea Programului Naţional "Casa noastră"

(Bp. 128/2022, Pix. 314/2022);
7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (Bp. 155/2022);
8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 

^^Guvernului nr. 104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică
aprobată prin Legea nr. 11/2022 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 25 din 
7 ianuarie 2022 (Bp. 325/2022);

. 9. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006, privind reforma în
^ domeniul sănâ/âf/7, republicată, în Monitorul Oficial al României, nr 652 din data de 28 august 

2015, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 1116 din data de 29 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare 
(Bp. 232/2022);

\ Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor {Bp. 225/2022);

Proiectul de Lege pentru modificarea şl completarea Legii educaţiei naţionale 
nr. 1/2011 (Pix. 630/2020, L. 704/2020);



^ 1^072^2. Propunerea legislativă pentru clarificarea accesului la informaţiile de interes public
prin modificarea si completarea Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes 
public {Bp. 185/2022).

Cu deosebită consideraţie,
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PRIM MINISTRU

Domnule preşedinte,
A

In 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 pentru declararea florii de bujor ca 

Floare Naţională a României, iniţiată de doamna senator PSD Liliana 

Sbîmea şi un grup de parlamentari PSD, PNL, USR, UDMR, neafîliati 

(Bp. 343/2022).

L Principalele reglementări

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare declararea florii 

de bujor ca Floare Naţională a României, urmând ca, anual, să se 

organizeze, la nivel naţional şi local, un Festival al bujorului, eveniment 

horticol în care vor fi expuse în aranjamente peisagistice şi ornamentale 

diferite specii de bujor.
Totodată, iniţiativa legislativă instituie obligaţia autorităţilor 

administraţiei publice locale de a sprijini material şi logistic întreţinerea 

şi protejarea rezervaţiilor naturale de bujor românesc şi de a lua măsuri 

pentru adaptarea la condiţiile pedo-climatice din România a diferitelor 

specii de bujor existente în alte ţări, precum şi de a organiza periodic 

expoziţii florale care să marcheze floarea de bujor ca Floare Naţională a 

României şi de a amenaja în parcuri şi grădini publice, spaţii florale 

rezervate cultivării florii de bujor.



I II. Observaţii şi propuneri

Având în vedere faptul că autorităţile administraţiei publice din 

unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei 

locale (art. 120 alin. (1) din Constituţia României, republicată), conform 

căruia acestea au dreptul şi capacitatea efectivă de a soluţiona şi de a 

gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale la nivelul cărora 

sunt alese, treburile publice, în condiţiile legii (art, 5 lit, j) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare), considerăm necesar ca norma 

legală să nu fie imperativă, ci să dea posibilitatea autorităţilor 

administraţiei publice locale de a aplica prezentele prevederi.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menţionate la pct. II, Guvernul 

susţine adoptarea acestei iniţiative legislative cu observaţii şi 
propuneri.

Cu stimă,

Nicolae-Ionel CIUCÂ
RUP
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Domnului senator Florin-Vasile CIŢU 

Preşedintele Senatului
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