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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 19.09.2012 
PL-x -144 

 
RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind  modificarea şi completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a 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  

 
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 
proiectul de Lege privind  modificarea şi completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a 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, transmis cu adresa nr. PL-x 144 din 29 mai 2012, înregistrat sub nr. 31/387 din 30 mai 2012.  

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct.1, din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă  în şedinţa din  21 mai 
2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr.17 din 9 ianuarie 
2012. 
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Comisia  Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, a avizat negativ proiectul de lege, 

conform avizului nr.42/151 din 5 iunie 2012.  
Proiectul de lege are ca obiect  completarea Legii nr.341/2004 a  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, cu modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 19 septembrie 2012.    

Conform listei de prezenţă la lucrările  Comisiei au participat 17 deputaţi din totalul de 23 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să se propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege  
privind  modificarea şi completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a 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, cu 
amendamentele admise redate în Anexa nr.1 la prezentul raport, care fac parte integrantă din raport.  

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

 
                           PREŞEDINTE,                                                                          SECRETAR, 
         Daniel BUDA                                                            Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
Consilier  
Florica Manole 
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Anexa nr. 1 
Amendamente admise: 

 
 

 
Nr. 
crt 

Text Legea nr.341-2004 Tex Senat Text  adoptat Comisia  (autorul 
amendamentului) 

Motivare 

1        LEGEA nr. 341 din 
12 iulie 2004 a 
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 

       LEGE privind modificarea 
şi completarea LEGII nr. 341 
din 12 iulie 2004 a 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 
 
 
 

       LEGE privind 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 
 

Autor: Comisia juridică. 

 

2          Articol unic. Legea nr. 341 
din 12 iulie 2004 a 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 se 

       Articol unic. – După 
articolul 24 din Legea 
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 
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Nr. 
crt 

Text Legea nr.341-2004 Tex Senat Text  adoptat Comisia  (autorul 
amendamentului) 

Motivare 

modifică şi se completează cu un 
nou articol, după cum urmează : 
 

Braşov din noiembrie 1987, 
nr.341/2004, publicată  în 
Monitorul Oficial al  României, 
Partea I, nr.654 din 20 iulie 
2004, cu  modificările şi 
completările ulterioare, se 
introduce un nou articol, art.25,  
cu următorul  cuprins:” 
 

Autor: Comisia juridică. 
3        Art.25 (1) Termenul final de 

solicitare a constatării calităţii 
menţionate la art. 19 alin.(l) sau 
alin.(3) şi de depunere a 
documentelor menţionate la 
alin.(2) sau alin.(4) ale aceluiaşi 
articol este de 1 iunie 2012. 
 

       Art.25 (1) Termenul final de 
solicitare a constatării calităţii 
menţionate la art. 19 alin.(l) sau 
alin.(3) şi de depunere a 
documentelor menţionate la art.19 
alin.(2) sau alin.(4) este de 31 
decembrie 2012. 
 

Autor:deputat Gabriel 
Andronache 

 

         (2) Termenul precizat la 
alin.(l) este termen de decădere. 
 
 

       (2) Termenul prevăzut la 
alin.(l) este termen de decădere. 
 

Autor:deputat Gabriel 
Andronache 
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