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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

 
SINTEZA LUCRĂRILOR 

ŞEDINŢEI DIN DATA DE 27.09.2011 
 

 

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 27 septembrie 2011, ora 1330. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1.Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative nr.L568/2011 pentru 

modificarea art.5 alin.(1) lit.(h) 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 Braşov din 

noiembrie 1989 nr.341/2004. 

La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul membrilor 

Comisiei astfel: Preşedinte senator Raymond Luca, deputat Gheorghe Hogea, 

Secretar senator Coca Laurenţiu Florian, deputat Budurescu Daniel Stamate, 

deputat Dugulescu Marius Cristinel, deputat Firczak Gheorghe, senator 

Greblă Toni, deputat Socaciu Victor. Absenţi au fost: senator Jurcan Dorel, 

senator Staicu Dumitru Florian. 
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La primul punct al ordinii de zi, Preşedintele Comisiei, domnul 

senator Raymond Luca, a prezentat Propunerea legislativă nr.L568/2011 

pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.(h) 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 Braşov din 

noiembrie 1989 nr.341/2004. 

În urma examinării şi a discuţiilor purtate în cadrul şedinţei, cu 

unanimitate de voturi, membrii Comisiei au hotărât acordarea avizului 

negativ proiectului de lege nr.L568/2011 pentru modificarea art.5 alin.(1) 

lit.(h) 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 Braşov din noiembrie 1989 nr.341/2004, 

având în vedere următoarele motive: 

Potrivit art.5 lit.h din Legea nr.341/2004 se atribuie beneficiarilor 

acestei legi, în proprietate, fără plată, un loc de veci. 

Astfel, având în vedere dispoziţiile art.15 alin.(2) din Constituţia 

României, legea nu dispune decât pentru viitor, iar intr-o asemenea situaţie 

s-ar aduce atingere atât dreptului de proprietate, cât şi principiului 

constituţional al egalităţii în drepturi a cetăţenilor, titularii certificatelor 

preschimbate care nu şi-au materializat dreptul s-ar afla într-o situaţie 

discriminatorie faţă de cei cărora autorităţile locale le-au atribuit deja locul 

de veci în proprietate. 

De asemenea, pentru atribuirea unui bun în concesiune este necesar ca 

persoana căreia îi este atribuit să aibă capacitatea de exerciţiu, astfel că 

această propunere legislativă nu poate fi aplicată în forma propusă.  
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Totodată, Comisia parlamentară acordă aviz negativ cu următorul 

amendament: se completează lit.(h) al art.5 din Legea nr.341/2004 cu 

următorul text: „Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti vor proceda la trecerea locurilor de veci din patrimoniul public în 

patrimoniul privat al unităţilor administrativ teritoriale unde solicitantul are 

domiciliul ales. Administraţiile cimitirelor vor acorda la cerere locurile de 

veci în proprietate”.    

  Având în vedere faptul că ordinea de zi a fost epuizată, Preşedintele 

Comisiei, domnul senator Raymond Luca, a declarat închisă şedinţa Comisiei 

Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
Senator Raymond LUCA 
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