INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

03 iunie 2021

√ Hotararea 74/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European şi Consiliu - Planul european de combatere a cancerului - COM(2021) 44 final,
publicată in Monitorul Oficial 567/03.06.2021
→ Senatul României constată că:
a)Planul european de combatere a cancerului va dispune de o finanţare de 4 miliarde euro,
din care 1,25 miliarde euro se vor acorda din bugetul viitorului program "UE pentru sănătate"
(EU4Health);
b)Planul de combatere a cancerului este legat de alte priorităţi ale Comisiei, în special de
strategia farmaceutică pentru Europa şi de strategia UE "De la fermă la consumator", precum
şi de viitorul spaţiu european al datelor medicale (menit să se realizeze până în 2025);
c)combaterea cancerului este una dintre propunerile de misiuni UE de cercetare şi inovare şi
face parte din cadrul "Orizont Europa" care începe în 2021;
d)Programul "UE pentru sănătate" (2021-2027) le va oferi statelor membre sprijin financiar şi
tehnic pentru consolidarea sistemelor lor de sănătate;
→ Senatul României consideră că planul Comisiei Europene de combatere a cancerului
vizează o problemă majoră de sănătate, menţionată în articolul 168 din TFUE, care îi conferă
Uniunii Europene competenţa de a sprijini, coordona sau completa acţiunile statelor membre
pentru protecţia şi îmbunătăţirea sănătăţii umane;
→ Senatul României sprijină Planul european de combatere a cancerului prin care se
stabileşte o nouă abordare a UE în materie de prevenire, de tratament şi de îngrijire în
domeniul cancerului. Acest plan va aborda întregul parcurs al bolii, de la prevenire la calitatea
vieţii pacienţilor bolnavi de cancer şi a persoanelor care au supravieţuit acestei boli,
concentrându-se asupra acţiunilor în cazul cărora UE poate genera cea mai mare valoare
adăugată.
√ Hotărârea Senatului nr. 75/2021 referitoare la Cartea verde privind îmbătrânirea
populaţiei. Promovarea solidarităţii şi a responsabilităţii între generaţii - COM(2021) 50
final, publicată in Monitorul Oficial 567/03.06.2021
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→ Senatul României susţine:
a)lansarea dezbaterii la nivel european cu privire la oportunităţile şi provocările procesului de
îmbătrânire cu care se confruntă societatea europeană, precum şi modalităţile de anticipare
şi de răspuns la fenomenul îmbătrânirii, impactul inegalităţilor socioeconomice de-a lungul
vieţii asupra îmbătrânirii;
b)modalităţile de prevenire sau de limitare a consecinţelor negative ale îmbătrânirii asupra
societăţii noastre prin promovarea îmbătrânirii active şi în condiţii bune de sănătate,
îmbunătăţirea rezilienţei sistemelor noastre de sănătate şi de îngrijire, îmbunătăţirea
performanţei pieţei forţei de muncă, modernizarea protecţiei sociale şi promovarea migraţiei
legale şi a integrării ca parte a unui mix de politici, precum şi depunerea de eforturi pentru
creşterea productivităţii şi a eficienţei la toate nivelurile;
→ Senatul României.subliniază:
a)importanţa asigurării convergenţei între concluziile acestei dezbateri europene şi realizarea
viitorului plan de acţiune al Comisiei Europene pentru implementarea Pilonului european al
drepturilor sociale care stabileşte o serie de principii vizând direct sau indirect domeniile
afectate de îmbătrânire;
b)importanţa găsirii unui echilibru just între formularea de soluţii durabile pentru sistemele
de protecţie socială şi consolidarea solidarităţii între generaţii;
c)necesitatea schimbării de atitudine a societăţii şi a angajatorilor, revizuirea actualelor
reglementări ale pieţei muncii şi o reevaluare a sistemelor de protecţie socială şi de învăţare
pe tot parcursul vieţii.
√ Hotararea nr. 614/2021 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de
Ziua Eroilor - 10 iunie 2021, publicată in Monitorul Oficial 568/03.06.2021
→ Se aprobă Programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 10 iunie 2021, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ANEXĂ:
PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE ZIUA EROILOR - 10 IUNIE 2021
I.Măsuri administrativ-organizatorice
1.Ministerul Apărării Naţionale organizează ceremoniale militare şi religioase la
monumentele desemnate, serviciul religios în unităţile şi instituţiile militare de învăţământ
unde sunt lăcaşuri de cult şi alte activităţi cultural-educative, după caz.

2

2.Ministerul Afacerilor Interne organizează ceremoniale militare şi religioase, serviciul religios
în unităţile şi instituţiile militare de învăţământ unde sunt lăcaşuri de cult şi asigură ordinea
publică la locul de desfăşurare a activităţilor comemorative.
3.Ministerul Afacerilor Externe organizează - prin intermediul reprezentanţelor diplomatice
româneşti sau oficiilor consulare - activităţi specifice pentru comemorarea eroilor români
căzuţi şi înhumaţi pe teritoriul altor state: depuneri de coroane şi, în unele locaţii, ceremonii
religioase, în limita bugetului aprobat.
4.Ministerul Educaţiei, prin intermediul inspectoratelor şcolare, organizează şi desfăşoară
programe dedicate aniversării Zilei Eroilor în instituţiile/unităţile de învăţământ din subordine
sau aflate în coordonare, de tipul lecţii deschise, având ca tematică cultul eroilor, sau alte
activităţi cultural-educative, după caz.
5.Autorităţile administraţiei publice locale organizează manifestări comemorative, în funcţie
de specificul local, la mausolee ale eroilor, precum şi la cimitire, parcele de onoare şi
monumente de război.
6.În data de 10 iunie 2021 - Ziua Eroilor, la ora 12,00, în toate lăcaşurile de cult se trag
clopotele, iar în instituţiile publice şi unităţile de învăţământ se păstrează un moment de
reculegere. Festivităţile de comemorare a eroilor încep după oficierea Sfintei Liturghii la
sărbătoarea Înălţării Domnului.
7.Instituţiile de apărare şi ordine publică asigură gărzi de onoare şi muzici militare/trompeţi
pentru ceremoniile oficiale organizate în Capitală, în municipiile reşedinţă de judeţ şi la alte
cimitire de război reprezentative din ţară. Gărzile la monumente se instalează la ora 11,30 şi
se ridică la ora 13,30.
8.Măsurile adoptate pentru sărbătorirea Zilei Eroilor vor fi incluse pe agenda primei
videoconferinţe săptămânale cu prefecţii şi preşedinţii consiliilor judeţene.
II.Manifestări comemorative
(1)_
A)În Capitală:
1.Ministerul Apărării Naţionale organizează ceremonii la: Mormântul Ostaşului Necunoscut,
Monumentul eroilor militari căzuţi în misiune în teatrele de operaţii şi pe teritoriul României,
Cimitirul Militar Ghencea, Cimitirul Israelit "Filantropia", Monumentul Eroilor Patriei şi
Cimitirul Eroilor Revoluţiei.
2.Ministerul Afacerilor Interne organizează ceremonii la: Parcela eroilor de pe DN 1,
Monumentul Ultimului Străjer al Capitalei, Monumentul Eroilor Jandarmi din Parcul Cişmigiu
şi Monumentul Pompierilor din curtea bisericii Sfântul Gheorghe - Plevna.
B)În ţară:
1.Autorităţile administraţiei publice locale organizează - în ziua de 10 iunie 2021 - cu sprijinul
şi participarea garnizoanelor militare, cultelor religioase, asociaţiilor de veterani şi al altor
organizaţii neguvernamentale, ceremonii de depuneri de coroane şi jerbe de flori, în principal
la marile mausolee ale eroilor, precum şi la cimitirele şi parcelele de onoare.
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2.Manifestări de comemorare a eroilor, cu caracter neoficial, pot avea loc în toate localităţile
din ţară în care sunt cimitire/parcele de onoare sau monumente ale eroilor români.
C)Pe plan extern:
Reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate organizează
acţiuni de cinstire a memoriei eroilor români căzuţi şi înhumaţi pe teritoriul altor state.
(2)_
NOTE:
1.Toate manifestările prilejuite de Ziua Eroilor, în Capitală şi în ţară, se vor organiza şi
desfăşura cu respectarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, stabilite de autorităţile naţionale şi locale, aplicabile la data desfăşurării acestora.
2.Activităţile pentru comemorarea eroilor români în străinătate, prilejuite de Ziua Eroilor, se
vor organiza şi desfăşura cu respectarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, stabilite de autorităţile naţionale din statele respective, aplicabile la
data desfăşurării manifestărilor.
√ Hotararea nr. 615/2021 pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului
nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de
13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată in Monitorul Oficial
568/03.06.2021
→În anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021, la articolul 6, după punctul 5 se
introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:
"51. în cazul evenimentelor private aferente nunţilor şi botezurilor, activităţile prevăzute la
pct. 1-5 se pot desfăşura până la ora 2,00;"
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