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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,                  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                 

 Bucureşti, 14.09.2016 
PL-x 721 

 
RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi  completarea Legii 
recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi 

pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 1987 
nr.341/2004 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a fost 
sesizată spre dezbatere, în fond, cu  proiectul de Lege pentru modificarea şi  
completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 
1987 nr.341/2004, transmis cu adresa nr. PLx 721 din 26 octombrie 2015, 
înregistrat sub nr. 4c-11/1322 din 27 octombrie 2015. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a  adoptat proiectul 
de lege  în şedinţa din 20 octombrie 2015. 

Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a 
avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-17/651 din               
11 noiembrie 2015. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ 
proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-7/799 din 4 noiembrie 2015. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil 
proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-2/973din 6 aprilie 2016. 

Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 a 
avizat favorabil  proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-22/2165 din           
17 noiembrie  2015. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, 
conform avizului nr.785 din 22 iulie  2015. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi  
completarea Legii recunoştinţei pentru  victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească de la Braşov din noiembrie 
1987 nr.341/2004, cu modificările şi  completările ulterioare, în sensul acordării 
de reparaţii morale şi  materiale persoanelor persecutate din motive politice în 
legătură cu revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni, din 
2-3 august 1977. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, în 
şedinţa din 14 septembrie 2016.  

La şedinţa a participat din partea Secretariatului de Stat pentru 
Revoluţionari domnul Adrian Sanda– secretar de stat.  

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost 
prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au hotărât, cu unanimitate de  voturi să propună plenului Camerei 
Deputaţilor, adoptarea, proiectului de Lege pentru modificarea şi  completarea 
Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi 
pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 1987 nr.341/2004, 
în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege  face parte 
din categoria legilor ordinare.  
 
 
 
                                   
             VICEPPREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
 
             Ciprian Nicolae NICA                                         Vasile VARGA           

 

 

 

 

 

 
 
Consilier  
Florica Manole 
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