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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,                  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                 

 Bucureşti, 25.04.2017 
PL-x 532/2016 

 
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a 

martirilor români din temniţele comuniste 
  

 

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 instituirea Zilei 

naţionale de cinstire a martirilor români din temniţele comuniste, transmis cu 

adresa nr. PL-x 532 din 7 noiembrie 2016, înregistrat sub nr. 4c-11/1253 din 8 

noiembrie 2016. 

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 1 noiembrie 2016, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) 

teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform 

avizului nr.371 din 20 aprilie 2016. 
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform avizului 

nr. 4c-5/888/29 decembrie 2016. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare proclamarea zilei 

de 14 mai ca Ziua naţională de cinstire a martirilor români din temniţele 

comuniste 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, în 

şedinţa din 25 aprilie  2017.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  

prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă. 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la dezbateri a participat domnul Alexandru Oprean, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

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 instituirea Zilei naţionale de 

cinstire a martirilor români din temniţele comuniste, cu amendamentele admise 

redate în Anexă la prezentul raport. 

Proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare.  

   

 
               PPREŞEDINTE,                                       SECRETAR,                                            
                
               Eugen NICOLICEA                      Costel Neculai DUNAVA      

 

 

 

 
Consilier  parlamentar 
Florica Manole
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Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
Nr. 
crt 

Text adoptat de Senat Text adoptat de  comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

1 LEGE pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a 
martirilor români din temniţele comuniste 

 

LEGE pentru instituirea Zilei naţionale de 
cinstire a martirilor din temniţele comuniste 

          
       Autor: deputat Marton Arpad-Francisc 
 

Pentru a se referi la toţi 
cetăţenii români sau străini 
care au suferit în aceste 
temniţe. 

2 Art.l.- Se instituie ziua de 14 mai Ziua 
naţională de cinstire a martirilor români din 
temniţele comuniste. 

 

Art.l.- Se instituie ziua de 14 mai Ziua 
naţională de cinstire a martirilor din temniţele 
comuniste. 

       Autor: deputat Marton Arpad-Francisc 

 

Pentru a se referi la toţi 
cetăţenii români sau străini 
care au suferit în aceste 
temniţe. 

3 
Art.2.- Sărbătorirea anuală a zilei prevăzute la 

art. 1 poate fi marcată de autorităţile centrale şi 
locale, precum şi de instituţiile publice de cultură 
din ţară prin organizarea de comemorări oficiale, 
depuneri de coroane şi alte manifestări menite să 
cinstească memoria acestor martiri români, în 
limita alocaţiilor bugetare aprobate. 

 

Art.2.- Sărbătorirea anuală a zilei prevăzute 
la art. 1 poate fi marcată de autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale, precum 
şi de instituţiile publice de cultură din ţară prin 
organizarea de comemorări oficiale, depuneri de 
coroane şi alte manifestări menite să cinstească 
memoria acestor martiri, în limita alocaţiilor 
bugetare aprobate. 
         
        Autor: deputat Marton Arpad-Francisc 
 
 

Pentru a se referi la toţi 
cetăţenii români sau străini 
care au suferit în aceste 
temniţe. 
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Nr. 
crt 

Text adoptat de Senat Text adoptat de  comisie 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare 

4 Art. 3.- In ziua de 14 mai, Societatea Română 
de Televiziune, Societatea Română de 
Radiodifuziune şi Agenţia Naţională de Presă 
AGERPRES vor difuza, cu prioritate, emisiuni şi 
materiale informative despre evenimentele 
petrecute în perioada prigoanei comuniste, în ziua 
de 14 mai 1948. 

 

Art. 3. Nemodificat 
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