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Comisia pentru Buget,
Finanţe şi Bănci
AVIZ

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroiimartiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei române din decembrie
1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în
urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987
nr.341/2004
În conformitate cu prevederile art.95 și art.115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget,
finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea şi
completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit
la Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care
şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste
de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004.
Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională.
Potrivit dispoziţiilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat
mai sus, în şedinţa din 31 martie 2015.
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de
motive și avizul favorabil al Consiliului Legislativ.
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au
hotărât, cu majoritate de voturi să întocmească un aviz favorabil, cu un
amendament admis.
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Nr.crt.

Text inițial
1 Art. I, pct. 4.
„Art.3, alin.(1), lit. b), pct.3
Luptător cu Rol Determinant ‐ atribuit
celor care în perioada 14‐22 decembrie
1989 au avut un rol determinant la
declanşarea şi victoria Revoluției Române
din Decembrie 1989, şi‐au pus viață în
pericol în confruntările cu forțele de
represiune, au ocupat şi aparat obiectivele
de importantă deosebită, care au
aparținut regimului totalitar, doar în
localitățile în care, în urmă acestor acțiuni
şi confruntări au rezultat persoane ucise,
rănite, reținute, până la fuga dictatorului.”

Amendament/Autorul amendamentului

Motivația

Art. I, pct. 4.
„Art.3, alin.(1), lit. b), pct.3
Luptător cu Rol Determinant ‐ atribuit
celor care în perioada 14‐22 decembrie
1989 au avut un rol determinant la
declanşarea şi victoria Revoluției Române
din Decembrie 1989, şi‐au pus viață în
pericol în confruntările cu forțele de
represiune, au ocupat şi aparat obiectivele
de importantă deosebită, care au
aparținut regimului totalitar, doar în
localitățile în care, în urmă acestor acțiuni
şi confruntări au rezultat persoane ucise,
rănite, reținute sau s‐a folosit armamentul
din dotarea forțelor de represiune şi s‐a
executat foc împotriva demonstranților,
până la fuga dictatorului.”

Textul ordonanței de urgență nu corespunde în totalitate adevărului istoric
cu privire la Revoluția Română din Decembrie 1989, mai ales în cazul
municipiului Arad, cel de‐al doilea oraș care s‐a ridicat împotriva dictaturii
lui Nicolae Ceaușescu, producând o falie nedreaptă şi nejustificată între
persoanele care s‐au remarcat, având un rol determinant pentru victoria
Revoluției, evidențiindu‐se pe parcursul luptelor din cadrul acestui
important eveniment istoric contemporan, în condițiile în care s‐a folosit
armamentul din dotarea forțelor de represiune şi s‐a executat foc
împotriva demonstranților, până la fuga dictatorului. Dacă ordonanța se va
aplica în forma propusă, municipiul Arad pierde recunoaşterea meritului
de‐a fi fost prima capitală de județ care s‐a alăturat la luptă în sprijinul
Timişoarei, iar revoluționarii arădeni vor pierde meritele și drepturile
recunoscute până acum. Luptătorii cu rol determinant, în sensul ordonanței
de urgență, sunt identificați doar până la fuga dictatorului din data de 22
decembrie 1989, însă Revoluția nu s‐a încheiat la această dată, ci doar au
fost reduse riscurile la care au fost expuși revoluționarii.
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