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  Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 
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 Vă înaintăm, alăturat, raport comun suplimentar asupra propunerii 

legislative privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918", 

transmisă Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei 

pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, pentru dezbatere şi avizare pe 

fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr. PL. x 466 din 17 octombrie 2016. 

 

 
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 
Crsitian BUICAN Gigel Sorinel ȘTIRBU 
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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 

asupra propunerii legislative privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918"  
 

 În ședința Plenului Camerei Deputaților din ziua de 28 februarie 2017 în conformitate cu prevederile art.70 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, s-a hotărât retrimiterea propunerii legislative privind "Legea Centenarului Marii 
Uniri de la 1 Decembrie 1918" la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  și la Comisia pentru cultură, 
arte,mijloace de informare în masă în vederea examinării și depunerii unui nou raport, înregistrat cu nr.4c-6/107 din 6 martie 
2017, respectiv nr. 4c-10/243 din 17 octombrie 2016. 

Pentru această propunere legislativă s-a întocmit raportul comun nr.4c-6/454, respectiv nr.4c-10/243 în data de 25 
octombrie 2016 prin care s-a propus adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise și respinse. 

Senatul în calitate de primă Cameră, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 10 octombrie 2016. 
 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  
 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

 avizul favorabil  al Consiliului Legislativ (nr.154/26.02.2016) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 
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 Guvernul României susține adoptarea propunerii legislative (adresa nr.871/24.02.2017) 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea, ca decoraţii naţionale, a Crucii Comemorative „100 de 
ani de la Primul Război Mondial”, a Medaliei aniversare „100 de ani de la făurirea Statului Naţional Unitar Român”, precum şi a 
titlului de onoare „Loc al Centenarului 1918-2018”. De asemenea, prin propunerea legislativă se doreşte stabilirea cuantumului 
sprijinului financiar pentru organizarea manifestărilor, ceremoniilor şi activităţilor prevăzute în acest sens, de la bugetul de 
stat, prin hotărâre a Guvernului. 

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, examinarea propunerii legislative  a avut loc în şedinţa comună din 2 mai 2017. Din numărul total de 15 
membri ai Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă au participat la şedinţă 12 deputaţi. Din numărul 
total de 25 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la şedinţă 23 deputaţi.  

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, în calitate de invitați domnul Cristian Ioan Videscu, Secretar de stat -Departamentul 
Centenar din  cadrul Secretariatului General al Guvernului României. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două  Comisii sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de 
voturi (4 abțineri) să propună Plenului Camerei Deputaților întocmirea unui raport comun suplimentar de adoptare a 
Propunerii legislative privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" cu amendamentele admise și 
amendamentele respinse cuprinse în anexele I și II la prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare . 
 

 

PREŞEDINTE, 

Cristian BUICAN 

PREŞEDINTE,  

Gigel Sorinel ȘTIRBU 

 

SECRETAR, 

Simona BUCURA OPRESCU 

SECRETAR,  

Beatrice TUDOR  
  
Șef serviciu, Sofia Chelaru 

Consilier parlamentar, Elena Hrincescu                     

Consilier parlamentar, Cristina Dan      
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                                                                                                                                            Anexa I 
 

I. Amendamente admise 
 
 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

1 Titlul Legii:  
 

LEGEA  
„Centenarului Marii Uniri de la 1 

decembrie 1918“ 

Titlul Legii:  
 

LEGE 
privind Centenarul Războiului pentru 
Întregirea Neamului (1916-1918) şi 

Centenarul Marii Uniri 
 
 

Unirea din 1918 s-a 
concretizat prin 
participarea României 
la război (1916-1918) 
şi printr-o serie de 
evenimente care s-au 
desfăşurat pe o 
perioadă mai lungă, 
nu doar la 1 
decembrie 1918. 
 

2.  Art. 1 - (1) La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se instituie  
următoarele decoraţii naţionale: 
a) Crucea Comemorativă “100 de ani de 
la Primul Război Mondial” 

b) Medalia aniversară „100 de ani de la 
făurirea Statului Naţional Unitar Român” 

(2)  Crucea Comemorativă “100 de ani 
de la Primul Război Mondial” se acordă 
instituţiilor militare şi civile, organizaţiilor 
neguvernamentale, autorităţilor 
administraţiei publice locale sau unităţilor 
administrativ teritoriale care păstrează 
într-o măsură deosebită memoria faptelor 

 Art.  1  -  (1)  Se  instituie  următoarele 
distincţii  naţionale: 
 
a) Medalia Comemorativă ”Centenarul 
Războiului pentru Întregirea Neamului"; 
b) Medalia  Aniversară ,,Centenarul Marii 
Uniri".  
 (2) Medalia Comemorativă ”Centenarul 
Războiului pentru Întregirea Neamului” se 
acordă instituţiilor   militare şi civile, 
autorităţilor administraţiei   publice   centrale  
şi   locale, unităţilor administrativ-teritoriale, 
organizaţiilor   neguvernamentale, precum şi 
persoanelor fizice care, prin activitatea 

Pentru evitarea 
paralelismelor 
legislative sintagma 
decoraţii se înlocuieşte 
cu termenul distincţii 
naţionale. 
 
De asemenea, se 
introduce un nou 
alineat, alin. (6) prin 
care se reglementează 
termenul de 60 de 
zile până la care 
Guvernul va aproba 
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de arme sau a sacrificiului uman 
consemnat în Primul Război Mondial, 
precum şi persoanelor fizice a căror 
activitate sau carieră sunt legate sau au 
fost marcate de studierea istoriei Marelui 
Război, protejarea monumentelor 
comemorative sau păstrarea memoriei 
faptelor şi sacrificiilor umane consemnate 
în Primul Război Mondial. 
(3) Medalia aniversară „100 de ani de la 
făurirea Statului Naţional Unitar Român” 
se acordă persoanelor fizice sau juridice, 
instituţiilor publice şi organizaţiilor 
neguvernamentale, autorităţilor 
administraţiei publice locale sau unităţilor 
administrativ-teritoriale care păstrează, 
cultivă, dezvoltă şi prezintă într-o măsură 
deosebită memoria evenimentelor şi 
personalităţilor care au contribuit la 
făurirea unităţii naţionale şi a statului 
modern român, sau prin activitate ori 
carieră au contribuit la apărarea valorilor 
în numele cărora s-a înfăptuit Marea Unire 
din 1918. 
(4) În termen de 6 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Guvernul va 
aproba prin Hotărâre proiectul de lege 
specială şi proiectul de Regulament 
prevăzut  la Art. 79 din Legea-cadru 
privind sistemul naţional de decoraţii al 
României nr. 29/2000. 

desfăşurată, păstrează într-o măsură 
deosebită  memoria  faptelor  de  arme  şi  a 
sacrificiului uman consemnat în Războiul 
pentru Întregirea Neamului, contribuie la 
protejarea mormintelor şi a operelor 
comemorative de război şi la studierea istoriei 
Războiul pentru Întregirea Neamului.  
 
 
 (3) Medalia Aniversară ,,Centenarul 
Marii Uniri” se   acordă   persoanelor   fizice  
sau   juridice, instituţiilor publice şi 
organizaţiilor neguvernamentale, autorităţilor  
administraţiei publice   locale   sau unităţilor  
administrativ-teritoriale  care  păstrează,  
cultivă,  dezvoltă  şi prezintă   într-o   măsură  
deosebită   memoria evenimentelor   şi  
personalităţilor   care   au contribuit  la  
făurirea  unităţii  naţionale  şi  a statului 
modern român sau, prin activitate ori carieră, 
la apărarea valorilor în numele cărora s-a 
înfăptuit Marea Unire din 1918. 
 
 
  (4) Distincţiile prevăzute la alin. (1) se 
conferă, prin decret, de către Preşedintele 
României, la propunerea motivată a 
preşedinţilor celor două Camere ale 
Parlamentului, a Prim-Ministrului, a 
Preşedintelui Academiei Române sau a 
Departamentului pentru Cultură, Culte şi 
Centenar din cadrul Administraţiei 
Prezidenţiale. 
 (5) Sumele  necesare  confecţionării 

prin  hotărâre  
descrierea distincţiilor, 
procedurile de 
înaintare a 
propunerilor, criteriile 
de acordare a 
distincţiilor precum şi 
cazurile de retragere a 
acestora. 
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însemnelor,     casetelor,     brevetelor     şi 
etuiurilor    necesare    conferirii    acestor 
medalii    se    vor    asigura    din    bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 (6) În termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare  a  prezentei  legi,  
Guvernul  va  aproba prin   hotărâre  
descrierea distincţiilor prevăzute la alin. (1), 
procedurile de înaintare a propunerilor, 
criteriile de acordare a distincţiilor precum şi 
cazurile de retragere. 
 
Autori: Simona Bucura Oprescu, deputat, 
Grupul parlamentar al PSD; 
            Ioan Dârzu, deputat, Grupul 
parlamentar al PSD; 
 

3 Art. 2.- (1) La data intrării în vigoare a 
prezentei legi se instituie titlul de onoare 
“Loc al Centenarului 1918-2018”, care se 
acordă localităţilor în care au fost 
consemnate evenimente şi realizări 
fundamentale pentru procesul făuririi ori 
dezvoltării statului român modern. 
 (2) Titlul se acordă de către 
Preşedintele României, la propunerea 
motivată a Comisiilor de Specialitate ale 
Parlamentului, a Guvernului, Academiei 
Române sau a Departamentului de 
specialitate din cadrul Administraţiei 
Prezidenţiale. 
 (3) Titulatura „Loc al Centenarului 
1918-2018” se anunţă prin panouri 
amplasate la intrarea în localitate şi prin 

 Art. 2 - (1) Se instituie Medalia 
Parlamentară  ,,ROMÂNIA CENTENARĂ", 
distincţie parlamentară care se va conferi, prin 
hotărâre, de către Parlamentul României, 
parlamentelor sau altor instituţii ale statelor 
care au sprijinit eforturile de realizare a 
statului naţional unitar român modern şi 
parlamentelor sau altor instituţii ale statelor 
partenere care au sprijinit şi susţin eforturile 
României de integrare euro-atlantică.   
 (2) Medalia Parlamentară ,,ROMÂNIA 
CENTENARĂ" se acordă de către Parlamentul 
României, la propunerea Birourilor 
permanente reunite ale Camerei 
Deputaților și Senatului. 
 (3) În termen de 5 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, vor înainta 

Conferirea acestei 
medalii de către 
Parlament are rolul de 
a anima activitatea 
parlamentară, 
întăreşte legăturile 
bilaterale la nivel 
parlamentar ale 
României cu statele 
partenere şi implică 
activ Parlamentul şi 
grupruile 
parlamentare de 
prietenie în activitatea 
de marcare a 
Centenarului 
României.  
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placheta amplasată pe clădirea care 
adăposteşte Consiliul Local, având 
dimensiunile şi grafica stabilită prin Ordin 
al Ministrului Afacerilor Interne.     

Birourilor Permanente reunite ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului vor 
înainta Plenului reunit al Camerei 
Deputaților și Senatului propunerile de 
acordare a Medaliei Parlamentare ”ROMÂNIA  
CENTENARĂ". 
 (4) Sumele necesare confecţionării 
însemnelor, casetelor, brevetelor şi etuiurilor 
necesare conferirii acestor medalii, precum şi 
sumele necesare organizării ceremoniilor de 
acordare a Medaliei Parlamentare ,,ROMÂNIA 
CENTENARĂ" se vor asigura din bugetul 
Camerei Deputaţilor şi al Senatului. 
 (5) În termen de 90 de zile de la 
intrarea în vigoare  a  prezentei  legi,  
Guvernul  va  aproba prin   hotărâre  
descrierea distincţiei prevăzută la alin. (1), 
procedurile de înaintare a propunerilor, 
criteriile de acordare a distincţiei precum şi 
cazurile de retragere. 
 
Autori: Simona Bucura Oprescu, deputat, 
Grupul parlamentar al PSD 
            Petre Florin Manole, deputat, Grupul 
parlamentar al PSD; 
            Florin Dan Tripa, deputat, Grupul 
parlamentar al PSD; 
             
 
 
 

Eforturile de integrare 
a României în 
structurile 
euroatlantice au 
reprezentat o parte 
esenţială a diplomaţiei 
parlamentare. 
Integrarea României în 
structurile 
euroatlantice nu ar fi 
fost desăvârşită fără 
ratificarea de către 
Parlamentul României 
a Tratatelor de 
aderare la NATO şi 
Uniunea Europeană. 
Acordarea acestei 
medalii certifică o dată 
în plus rolul jucat de 
Parlamentul României 
în integrarea în 
structurile 
euroatlantice.  
La rândul lor, 
parlamentele statelor 
membre au conferit 
României, prin 
ratificarea tratatelor, 
dreptul deplin de a fi 
membru al acestor 
structuri, fiind astfel 
realizat unul important 
proiect de ţară  al 
României.  
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4. Art. 3 (1) La data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Legea 5/2000 privind 
aprobarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Naţional, Secţiunea III – Zone 
protejate, se completează prin includerea 
locurilor de bătălie de la Tg. Jiu, 
Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz în categoria 
VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE 
INTERES NAŢIONAL  (MONUMENTE 
ISTORICE DE VALOARE  NAŢIONALĂ 
EXCEPŢIONALĂ). 
(2) Autorităţile administraţiei publice 
locale vor delimita zonele de protecţie în 
jurul acestor monumente istorice de 
valoare naţională excepţională conform 
Art. 5 din Legea 5/2000, în termen de 12 
luni de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi.  

 Art. 3 -  (1) Se instituie Distincţia 
Parlamentară ,,100 de ani recunoştinţă", care 
se va conferi, prin hotărâre, de către 
Parlamentul României, parlamentelor sau altor 
instituţii militare ori civile ale statelor care au 
sprijinit România în Războiul de Întregire a 
Neamului. 
  (2) Distincţia Parlamentară ,,100 de ani 
recunoştinţă" se acordă de către Parlamentul 
României, la propunerea Birourilor 
Permanente reunite ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului.  
 (3) În termen de 5 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Birourilor 
Permanente reunite ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului vor înainta 
Plenului reunit al Camerei Deputaților și 
Senatului propunerile de acordare a 
Distincţiei Parlamentare ,,100 de ani 
recunoştinţă”; 
 (4) Sumele necesare confecţionării 
însemnelor, casetelor, brevetelor şi etuiurilor 
necesare conferirii acestor distincţii precum şi 
sumele necesare organizării ceremoniilor de 
acordare a Distincţiei Naţionale ,,100 de ani 
recunoştinţă" se vor asigura din bugetul 
Camerei Deputaţilor şi al Senatului.  
 (5) În termen de 120 de zile de la 
intrarea în vigoare  a  prezentei  legi,  
Guvernul  va  aproba, prin   hotărâre,  
descrierea distincţiei prevăzută la alin. (1), 
procedurile de înaintare a propunerilor, 
criteriile de acordare a distincţiei precum şi 
cazurile de retragere. 

Acordarea acestei 
distincţii reprezintă un 
gest simbolic de 
recunoştere a jerfei 
umane din Primul 
Război Mondial.   
De asemenea, prin 
acordarea distincţiei, 
Parlamentul României 
readuce în atenţie 
efectele războiului, 
având astfel un rol de 
conştientizare a 
publicului şi de 
educare a tinerei 
generaţii. Nu în ultimul 
rând, conferirea 
acestei Distincţii de 
către Parlament are 
rolul de a anima 
activitatea 
parlamentară, 
întăreşte legăturile 
bilaterale la nivel 
parlamentar ale 
României cu statele 
partenere şi implică 
activ Parlamentul, prin 
comisiile de apărare, 
ordine publică şi 
siguranţă naţională ale 
Senatului şi Camerei 
Deputaţilor, în 
activitatea de evocare 
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Autori: Simona Bucura Oprescu, deputat, 
Grupul parlamentar al PSD; 
            Dorel Gheorghe Căprar, deputat, 
Grupul parlamentar al PSD;  
           Florin Dan Tripa, deputat, Grupul 
parlamentar al PSD; 
 

şi comemorare a 
Războiului pentru 
Întregirea Neamului. 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 4 (1) În localităţile şi pe teritoriul aflat 
în administrarea consiliilor judeţene şi 
locale în care se află amplasate 
monumente comemorative ale primului 
Război Mondial sau al Marii Uniri de la 
1918, consiliile judeţene, consiliile locale 
şi respectiv preşedinţii consiliilor judeţene 
şi primarii municipiilor, oraşelor şi 
comunelor au obligaţia organizării de 
manifestări, ceremonii şi activităţi care să 
cinstească memoria eroilor şi victimelor 
Primului Război Mondial. 
(2) Cuantumul sprijinului financiar alocat 
de la bugetul de stat pentru co-finanţarea 
manifestărilor, ceremoniilor şi activităţilor 
prevăzute la alin. (1), condiţiile şi criteriile 
pentru acordarea acestuia se stabilesc 
prin Hotărâre a Guvernului în termen de 
90 de zile de la intrarea în vigoare a 
acestei legi. 
(3) La solicitarea organizatorilor, pentru 
desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. 
(1), Ministerul Apărării Naţionale şi 
Ministerul Afacerilor Interne furnizează 
sprijin moral, uman sau logistic, după caz.  

 Art. 4 – (1) Se instituie următoarele 
Medalii de onoare:  
 

a) Medalia de onoare ”Loc al Războiului 
pentru Întregirea Neamului”; 

b) Medalia de onoare ”Loc al Marii Uniri”. 
 
 
 
 
 
 
 (2) Medalia de onoare ”Loc al Războiului 
pentru Întregirea Neamului” se acordă 
localităţilor sau locurilor de bătălie ale 
Războiului de Întregire a Neamului. 
 
 
 
 
 (3) Medalia de onoare ”Loc al Marii 
Uniri” se acordă localităţilor, locurilor publice 
sau imobilelor în care s-au desfăşurat 
evenimente semnificative legate de Marea 
Unire din 1918.  
 (4) Medaliile de onoare prevăzute la 

Unităţile administrativ-
teritoriale cu 
concentrare foarte 
mare a patrimoniului 
construit cu valoare 
culturală de interes 
naţional prevăzute în 
Anexa nr. III din 
Legea 5/2000 privind 
aprobarea Planului de 
amenajare a 
teritoriului naţional, 
printre care se numără 
şi localităţile Alba-
Iulia, Bucureşti, Arad 
şi Iaşi, cuprind o 
complexitate de valori 
culturale şi  
monumente istorice de 
valoare naţională 
excepţională, fiind 
deja incluse în 
Secţiunea a III-a – 
zone protejate din 
Legea 5/2000. În 
acest context, nu se 
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alin. (1) se acordă, prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea motivată a 
Academiei Române, a instituţiilor de 
învăţământ superior, autorităţilor 
administraţiei publice centrale și locale, a 
Departamentului CENTENAR din cadrul 
Guvernului României sau a Departamentului 
pentru Cultură, Culte şi Centenar din cadrul 
Administraţiei Prezidenţiale.  
 (5) Medaliile prevăzute la alin. (1) vor fi 
afişate sub formă de panou sau plachetă,  la 
intrarea în localitate sau, după caz, în locurile 
publice sau pe imobilele respective şi vor avea 
forma, dimensiunile şi grafica stabilite prin 
hotărâre a Guvernului.  
 (6) Sumele  necesare  confecţionării 
panourilor şi plachetelor de la alin. (5) vor fi 
suportate din bugetele autorităţilor 
administraţiei publice locale pe teritoriul 
cărora se găsesc locurile cărora li se acordă 
medaliile prevăzute la alin. (1). 
 
Autor: Simona Bucura Oprescu, deputat, 
Grupul parlamentar al PSD 
            Ioan Dârzu, deputat, Grupul 
parlamentar al PSD; 
            Dorel Gheorghe Căprar, deputat, 
Grupul parlamentar al PSD; 

 

impune menţionarea 
lor într-o nouă 
categorie din 
Secţiunea a III-a, însă 
ulterior intrătii n 
vigoare a prezentei 
legi, aceste localităţi 
pot primi titlul de 
onoare ”Loc al Marii 
Uniri”. 
 
 

7.       Art. 5 - (1) Pentru perioada 2018-2020, 
în urma consultării şi pe baza propunerilor 
venite de la autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi din partea altor 
instituţii, companii de stat, regii autonome, 

Pentru implementarea 
în condiţii optime a 
unui Program Naţional 
de Celebrare a 
Centenarului, este 
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culte religioase legal recunoscute, Guvernul 
României va elabora anual, până la data de 30 
noiembrie a anului anterior, Programul 
Naţional de Aniversare a Centenarului aferent 
anului următor, care se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. 
  (2) Guvernul României va elabora pâna 
la 30 iunie 2017, în condiţiile de la alin. (1)  
calendarul de activităţi pentru comemorarea 
Razboiului de Întregire a Neamului în anul 
2017. 
 Art.6 - (1) Autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale pot organiza 
manifestări, ceremonii şi activităţi legate de 
Centenarul Războiului pentru Întregirea 
Neamului şi al Marii Uniri. Activităţile din 
Programul Naţional vor fi finanţate din 
bugetele autoritaţilor publice şi instituţiilor 
organizatoare. 
 (2) Guvernul României prin Secretariatul 
General va asigura cofinanţarea activităţilor 
prevăzute în Programul Naţional de celebrare 
a Centenarului. 
 (3) Guvernul României va selecta 
activităţile care vor primi cofinanţarea şi va 
decide cuantumul acesteia. 
 Art.7 - (1) În termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi se va 
constitui o Comisie specială a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului dedicată Centenarului. 
 (2) Comisia specială se va constitui şi îşi 
va desfăşura activitatea prin Hotărâre a 
Parlamentului României, în conformitate cu 
art.4 alin(2) din Regulamentul activităţilor 

necesară introducerea 
în textul legii a unor 
prevederi privind 
întocmirea acestui 
calendar, atribuţiile 
Guvernului în acest 
context precum şi 
sursele de finanţare / 
cofinanţare a 
manifestărilor 
planificate. 
De asemenea, având 
în vedere importanţa 
Centenarului la nivelul 
întregii societăţi 
precum şi în planul 
politicii externe a 
României, coroborată 
cu rolul constituţional 
al Parlamentului, se 
impune constituirea 
unui organism 
parlamentar de 
supraveghere şi 
coordonare, la nivel 
strategic, a 
implementării 
măsurilor de 
aniversare stabilite de 
către Guvern, prin 
Departamentul 
Centenar, corelate cu 
prevederile 
Programului de 
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comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 
 
Autori: Simona Bucura Oprescu, deputat, 
Grupul parlamentar al PSD; 
             Dorel Gheorghe Căprar, deputat, 
Grupul parlamentar al PSD; 
 
 

guvernare 2017-2020 
aprobat prin Hotărârea 
Parlamentului 
României nr. 
1/04.01.2017 pentru 
acordarea încrederii 
guvernului.  
 

 
 

Anexa II 
 

Amendamente respinse 
 
Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă 
Text amendamente respinse 
(autorul amendamentului) 

Motivare amendamente 
a) argumente pentru 
susţinere 
b) argumente pentru 
respingere 

Camera 
decizională 

1. Art. 1 - (1) La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se 
instituie  următoarele decoraţii 
naţionale: 

a) Crucea Comemorativă 
“100 de ani de la Primul 
Război Mondial” 

b) Medalia aniversară „100 
de ani de la făurirea 
Statului Naţional Unitar 
Român” 

 

Art. 1 - (1) La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se instituie  
următoarele decoraţii naţionale: 
         a) Crucea Comemorativă 
“100 de ani de la Primul Război 
Mondial” 
 b) Medalia aniversară „100 de 
ani de la făurirea Statului Unitar 
Român” 
 
Autor: Marton Arpad Francisc - 
Grupul paralamentar UDMR 
 

a) Solicitarea eliminării 
sintagmei naţional ca 
nepotrivită într-un stat în 
care 10,5% din totalul 
populaţiei este reprezentat 
de minorităţi naţionale.  
b) Art.1 din Constituţia 
României: 
„Art.1 .- România este stat 
naţional, suveran, 
independent, unitar şi 
indivizibil” 

 Camera 
Deputaţilor 
 

2. Art. 1.- (3) Medalia aniversară 
„100 de ani de la făurirea 

Art. 1.- (3) Medalia aniversară „100 
de ani de la făurirea Statului Unitar 

a) Solicitarea eliminării 
sintagmei naţional ca 

 Camera 
Deputaţilor 
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Statului Naţional Unitar 
Român” se acordă persoanelor 
fizice sau juridice, instituţiilor 
publice şi organizaţiilor 
neguvernamentale, 
autorităţilor administraţiei 
publice locale sau unităţilor 
administrativ-teritoriale care 
păstrează, cultivă, dezvoltă şi 
prezintă într-o măsură 
deosebită memoria 
evenimentelor şi 
personalităţilor care au 
contribuit la făurirea unităţii 
naţionale şi a statului modern 
român, sau prin activitate ori 
carieră au contribuit la 
apărarea valorilor în numele 
cărora s-a înfăptuit Marea 
Unire din 1918.  
 

Român” se acordă persoanelor 
fizice sau juridice, instituţiilor 
publice şi organizaţiilor 
neguvernamentale, autorităţilor 
administraţiei publice locale sau 
unităţilor administrativ-teritoriale 
care păstrează, cultivă, dezvoltă şi 
prezintă într-o măsură deosebită 
memoria evenimentelor şi 
personalităţilor care au contribuit la 
făurirea unităţii naţionale şi a 
statului modern român, sau prin 
activitate ori carieră au contribuit la 
apărarea valorilor în numele cărora 
s-a înfăptuit Marea Unire din 1918. 
 
Autor: Marton Arpad Francisc - 
Grupul paralamentar UDMR 
  

nepotrivită într-un stat în 
care 10,5% din totalul 
populaţiei este reprezentat 
de minorităţi naţionale.  
b) Art.1 din Constituţia 
României: 
„Art.1 .- România este stat 
naţional, suveran, 
independent, unitar şi 
indivizibil” 

  La Art. 1 se introduc alineatele 
(5), (6), (7) care vor avea 
următorul continut: 
“Art. 1 – (5) Se va realiza 
Monumentului Unităţii Naţionale în 
Municipiul Alba Iulia pană la 1 
Noiembrie 2018 

(6) Se vor realiza 
lucrări de reabilitare la Sala Unirii 
în Municipul Alba Iulia pană la 1 
Noiembrie 2018 

 (7) Se vor realiza 
lucrări de reabilitare şi consolidare 

a) Prin Hotararea nr.26 din 
30 noiembrie 1994 a fost 
declarat municipiul Alba Iulia 
"CETATE-SIMBOL A MARII 
UNIRI A ROMÂNILOR", de 
asemenea si prin Legea  
nr.344 din 6 iulie 2001 
pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.93/2000 
privind declararea 
municipiului Alba Iulia şi a 
zonei înconjurătoare ca 
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la Muzeul Unirii din Municipiul Alba 
Iulia pană la 1 Noiembrie 2018” 

 
Autor: Roman Florin Claudiu, 
deputat, Grupul parlamentar al PNL 
 

obiectiv de interes naţional. 
 

   La Art. 4 se introduce un 
alineat nou, alin (4) care va avea 
următorul continut: 
 “Art. 4 – (4) Departamentul 
CENTENAR, care are ca obiectiv 
coordonarea la nivel naţional a 
pregătirii, organizării şi desfăşurării 
manifestărilor, a acţiunilor şi 
proiectelor de aniversare a 
Centenarului României (1918-
2018) şi Primului Război Mondial isi 
va muta şi desfăşura activitatea in 
Municipiul Alba Iulia pâna la 1 
Decembrie 2018.”  
 
Autor:  Roman Florin Claudiu, 
deputat, Grupul parlamentar PNL 
 

a) Prin Hotararea nr.26 din 
30 noiembrie 1994 a fost 
declarat municipiul Alba Iulia 
"CETATE-SIMBOL A MARII 
UNIRI A ROMÂNILOR", de 
asemenea si prin Legea  
nr.344 din 6 iulie 2001 
pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.93/2000 
privind declararea 
municipiului Alba Iulia şi a 
zonei înconjurătoare ca 
obiectiv de interes naţional. 
 

 

   Art. 4. – Anexa III din 
Legea nr. 5/2000 privind 
aprobarea Planului  de 
amenajare a teritoriului 
naţional – Secţiunea a  III-a – 
zone protejate, se completează 
după cum urmează: 
1. La categoria I. Valori de 
patrimoniu cultural de interes 
naţional (monumente istorice 

La lit. b) la enumerarea 
iniţială se adaugă judeţul 
Arad, unul dintre locurile de 
pregătirea Marii Uniri. Aradul 
a avut un rol istoric de cea 
mai mare însemnătate în 
pregătirea Marii Uniri. Aici 
din data de 2 noiembrie 
1918 s-a activat Consiliul 
Naţional Român Central. 
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de valoare excepţională) 
punctul 1. Monumente şi 
ansambluri de arhitectură, se 
introduce o nouă literă, lit. o),  
cu următorul cuprins: 
 
 o) Memoriale ale Primului 
Război Mondial 
 
Nr. Denumirea  Unitatea 

administrati
v teritorială 

Judetul 

o)1 Ansamblul 
monumental 
“Calea Eroilor 

Târgu  Jiu Gorj 

o)2 Mausoleul 
Eroilor 

Mărăşeşti Vrancea 

o)3 Mausoleul 
Eroilor, 

Mărăşti Vrancea 

o)4 Monumentul 
Eroilor 
Cavalereşti 
din Primul 
Război 
Mondial 

Oituz Bacău 

o)5 Mausoleul 
Eroilor 

Mateiaş Argeş 

o)6 Mausoleul 
Eroilor 

Soveja Vrancea  

o)7 Ansamblul 
memorial 

Tg. Ocna Bacău 

o)8 Mausoleul 
Eroilor 

Focşani Vrancea 

o)9 Mormântul 
Ostaşului 
Necunoscut 

Bucureşti Bucureş
ti 

o)10 
 

Monumentul 
Eroilor din 
Primul 
Război 
Mondial 

Iaşi – dealul 
Galata 

Iaşi 

o)11 Crucea Buşteni Prahova 

După eşuarea tratativelor cu 
delegaţia maghiară acesta a 
decis convocarea Marii 
Adunări de la Alba Iulia unde 
reprezentanţii românilor din 
Ardeal, Crişana, Maramureş 
şi Banat aveau să hotărască 
alipirea acestor provincii la 
Regatul României. 
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Eroilor 
Neamului de 
pe Vârful 
Caraiman 
 

 
 
2. La categoria I. Valori  de 
patrimoniu cultural de interes 
naţional  (monumente istorice 
de valoare naţională 
excepţională) se introduc două 
puncte noi, pct. 3 a) şi pct.4 b) 
cu următorul cuprins: 
 3. Peisaje culturale şi 
bunuri peisagistice 
 a) "Locurile de bătălie ale 
Primului Război Mondial" 
 
Nr. Denumirea  Unitatea 

administrati
v teritorială 

Judetul 

a)1 Bătălia de la 
Tg.Jiu 

Târgu  Jiu Gorj 

a)2 Bătălia de la 
Câmpulung 
Muscel 
(trecătoarea 
Giuvala) 

Câmpulung 
Muscel 

Argeş 

a)3 Predeal Predeal Prahova 
a)4 Buşteni Buşteni Prahova 
a)5 Mărăşeşti Mărăşeşti Vrancea 
a)6 Mărăşti Mărăşti Vrancea 
a)7  Oituz Oituz Bacău 

 
4.b) "Oraşe ale Memoriei 
Primului Razboi Mondial şi a 
Marii Uniri de la 1918" 
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Nr. Denumirea  Unitatea 

administrati
v teritorială 

Judetul 

b)1 Alba Iulia Alba Iulia Alba 
b)2 Arad Arad Arad 
b)3 Bucureşti Bucureşti Bucureşti 
b)4 Iaşi Iaşi Iaşi 

 
Autori:deputat Glad Varga şi 
deputat Eusebiu Pistru, Grupul 
parlamentar al PNL 
 

3.  
 
 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

După articolul 4 se introduce un 
nou articol, art.5, cu următorul 
cuprins: 
 Art. 5. - Până la data de 1 
decembrie 2018 legislaţia din 
România va fi pusă de acord  cu 
promisiunile conţinute în 
Declaraţia de la Alba Iulia, în ceea 
ce priveşte drepturile individuale şi 
colective ale minorităţilor naţionale. 
  
Autor: Marton Arpad Francisc - 
Grupul paralamentar UDMR  
 

 
 
 
a) Izvorăşte din textul  
Declaraţiei de la Alba Iulia. 
b) În România drepturile 
minorităţilor naţionale sunt 
respectate. 
 

Camera 
Deputaţilor 

4.   Art.5. - Până la data de 1 
decembrie 2018 legislaţia din 
România va fi pusă în acord cu 
prevederile Declaraţiei de la Alba 
Iulia din 1 decembrie 1918, în ceea 
ce priveşte drepturile individuale şi 
colective ale minorităţilor naţionale. 
 

a) Izvorăşte din textul  
Declaraţiei de la Alba Iulia. 
b) În România drepturile 
minorităţilor naţionale sunt 
respectate. 
 

 Camera 
Deputaţilor 
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Autor: Marton Arpad Francisc - 
Grupul paralamentar UDMR  
 
 

  Art. 5 – (1) Anexa nr. III la Legea 
nr.5/2000 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului 
naţional – Secţinea a III-a – zone 
protejate se completează prin 
introducerea la categoria I. ”Valori 
de patrimoniu cultural de interes 
naţional (Monumente istorice de 
valoare naţională excepţională)”, 
pct. 1. ”Monumente şi ansambluri 
de arhitectură” a unei noi litere, lit. 
o) cu următorul cuprins: 
 
lit.0)”Memoriale ale Războiului de 
Întregire a Neamului”  
 
Nr. Denumirea  Unitatea 

administrati
v teritorială 

Judetul 

o)1 Ansamblul 
monumental 
“Calea Eroilor 

Târgu  Jiu Gorj 

o)2 Mausoleul 
Eroilor 

Mărăşeşti Vrancea 

o)3 Mausoleul 
Eroilor, 

Mărăşti Vrancea 

o)4 Monumentul 
Eroilor 
Cavalereşti 
din Primul 
Război 
Mondial 

Oituz Bacău 

o)5 Mausoleul 
Eroilor 

Mateiaş Argeş 

Pentru CELERITATE se 
completează lista 
Memorialelor Războiului de 
Întregire a Neamului” cu 
Cimitirul militar de la 
Prunaru, comuna Bujoreni, 
jud. Teleorman  şi 
Monumentul Col. Popescu 
dedicat eroilor din municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
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o)6 Mausoleul 
Eroilor 

Soveja Vrancea  

o)7 Ansamblul 
memorial 

Tg. Ocna Bacău 

o)8 Mausoleul 
Eroilor 

Focşani Vrancea 

o)9 Mormântul 
Ostaşului 
Necunoscut 

Bucureşti Bucureşti 

o)10 
 

Monumentul 
Eroilor din 
Primul 
Război 
Mondial 

Iaşi – dealul 
Galata 

Iaşi 

o)11 Crucea 
Eroilor 
Neamului de 
pe Vârful 
Caraiman 
 

Buşteni Prahova 

o)12 Cimitirul 
militar de la 
Prunaru 

Comuna  
Bujoreni, 
sat Prunaru 

Teleorman 

0)13 Monumentul 
”Colonel 
Popescu” 
dedicat 
eroilor din 
Municipiul 
Slobozia 

Slobozia Ialomiţa 

 
(2) Până la data de 31 decembrie 
2017 autorităţile administraţiei 
publice locale vor delimita zonele 
de protecţie în jurul monumentelor 
istorice menţionate la alin. 1) 
 
Autori: Simona Bucura Oprescu, 
deputat, Grupul parlamentar al 
PSD; 
            Ştefan Muşoiu, deputat, 
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Grupul parlamentar al PSD; 
            Mihăiţă Găină, deputat, 
Grupul parlamentar al PSD; 
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