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                                                  RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.347/2006 privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române 

din decembrie 1989 nr. 341/2004 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.347/2006 privind 
modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii 
care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 
341/2004, trimisă cu adresa nr. P.l.x- 355, din  7 mai 2007, înregistrată sub nr. 
31/564 din 8 mai 2007. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform prevederilor art. 
75 (1) din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin. (9) pct. 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa sa din 2 mai 2007. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform 
avizului nr. 1702/13.12.2006 

Guvernul, în punctul său de vedere, transmis sub nr., 3850 din 
15.12.2006 a precizat că nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Comisia parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu 
avizul nr. 42/0363 din 22.05.2007 a avizat negativ propunerea legislativă. 

Obiectul de reglementare al iniţiativei legislative îl constituie 
modificarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, astfel încât 
termenul final de solicitare a preschimbării certificatelor doveditoare a calităţii 
de revoluţionar să fie 31 decembrie 2006. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă în şedinţa 
din 23 mai 2007. 
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La lucrări au fost prezenţi, din totalul de 27 membrii ai comisiei, 15 
deputaţi. 

Analizând iniţiativa legislativă, membrii comisiei au constatat că 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 132/2006 publicată în Monitorul Oficial 
Partea I, nr. 1042/28.XII.2006 are acelaşi obiect de reglementare, propunerea 
legislativă rămânând astfel fără obiect. 

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.347/2006 privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989 nr. 341/2004. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      PREŞEDINTE,                           SECRETAR,                                           
                               Sergiu Andon                              George Băeşu 
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