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BIROUL PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea şi  
completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 
noiembrie 1987 nr.341/2004, transmis cu adresa  nr. PL-x 282 din 23 martie 
2015 şi înregistrat cu nr.4c-11/474 din 24 martie  2015. 

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

PREŞEDINTE, 
Mihai – Alexandru Badea  

 
 

florica.manole
Conf cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,                    

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                 

 Bucureşti,28.01.2021 
PL-x 282/2015/2021 

 
RAPORT  

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.1/2015 pentru modificarea şi  completarea Legii recunoştinţei pentru 

victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 

  
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificări și completări,  Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi, a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea şi  
completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 
noiembrie 1987 nr.341/2004, transmis cu adresa nr. PL-x 282 din 23 martie 
2015, înregistrat sub nr. 4c-11/474 din 24 martie 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 18 martie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform 
avizului nr.51 din 14 ianuarie  2015. 

Guvernul prin punctele de vedere transmise susţine adoptarea 
acestei propuneri legislative. 

Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 a 
avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr.4c-22/407 din 2 
aprilie 2015. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil 
iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-2/din  9 septembrie 2015. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil 
iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-7/249 din 2 aprilie 2015. 
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Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a 
avizat negativ iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-17/450 din 15 
aprilie 2015. 

 
Proiectul de ordonanţă are ca obiect modificarea şi completarea 

Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi 
pentru revolta muncitorească  anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 
nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a necesităţii 
reglementării unor măsuri fiscal-bugetare şi a unor măsuri de  corelare 
legislativă  ce se impun cu privire la  categoriile de  beneficiari ce fac obiectul 
respectivului act normativ. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu  modificări și completări , membrii Comisiei au 
examinat proiectul de lege, în şedinţa online din 28 ianuarie 2021.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  
prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au hotărât, cu majoritate de  voturi să propună plenului Camerei 
Deputaţilor, adoptarea, Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.1/2015 pentru modificarea şi  completarea Legii recunoştinţei 
pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege  face parte 
din categoria legilor ordinare.  
   
 
 
 
 
 
               PPREŞEDINTE,                                       SECRETAR,                                                         
    Mihai – Alexandru Badea                          Cristian – Tudor Băcanu  
 
 
 
 
 
 
 

 
Consilier  parlamentar 
Florica Manole 


