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administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă, pentru dezbatere şi avizare pe fond, în procedură 

obişnuită, cu adresa nr. PL. x 466 din 17 octombrie 2016. 

 

 
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 
Victor Paul DOBRE Gigel Sorinel ȘTIRBU 
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CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

 COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA 
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Nr. 4c-6/454 
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COMISIA PENTRU 
CULTURĂ,ARTE,MIJLOACE DE 
INFORMARE ÎN MASĂ 
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Bucureşti,25 octombrie 2016 

             

 

R A P O R T   C O M U N 

asupra Propunerii legislative privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 
Decembrie 1918"  

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia 
pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, în procedură obişnuită, asupra Propunerii legislative privind 
"Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918", transmis cu adresa nr. 
Plx.466 din 17 octombrie 2016 înregistrată cu nr.4c-6/454 din 18 octombrie 2016 
şi, respectiv cu nr. 4c-10/243 din 17 octombrie 2016. 

 
 Potrivit prevederilor 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, a respins propunerea legislativă în 

şedinţa din 10 octombrie 2016. 
 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

 avizul favorabil  al Consiliului Legislativ (nr.154/26.02.2016) 
 Guvernul României susține adoptarea propunerii legislative  
 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea, ca decoraţii 
naţionale, a Crucii Comemorative „100 de ani de la Primul Război Mondial”, a 
Medaliei aniversare „100 de ani de la făurirea Statului Naţional Unitar Român”, 
precum şi a titlului de onoare „Loc al Centenarului 1918-2018”. De asemenea, prin 
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propunerea legislativă se doreşte stabilirea cuantumului sprijinului financiar pentru 
organizarea manifestărilor, ceremoniilor şi activităţilor prevăzute în acest sens, de la 
bugetul de stat, prin hotărâre a Guvernului. 
 

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, examinarea proiectului de lege a 
avut loc în şedinţe separate. 

 
Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat 

lucrările în data de 18 octombrie 2016. Din numărul total de 26 membri ai 
Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă au participat la 
şedinţă 22 deputaţi. 

 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 

lucrările în data de 25 octombrie 2016. Din numărul total de 20 membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la 
şedinţă 16 deputaţi.  

 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitați din partea 
inițiatorilor propunerii legislative, domnul deputat Florin Alexandru Alexe și domnul 
Florin Daniel Șandru, Secretar de Stat -Departamentul Centenar în cadrul Cancelariei 
Primului Ministru al României. 
 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două  Comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot împotrivă și 1 abținere) adoptarea 
Propunerii legislative privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 
1918" cu amendamentele admise și amendamentele respinse cuprinse în anexele I 
și II la prezentul raport. 

 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare . 
 

PREŞEDINTE, 

Victor Paul DOBRE 

PREŞEDINTE,  

Gigel Sorinel ȘTIRBU 

 

SECRETAR, 

Constantin AVRAM 

SECRETAR,  

Florin-Costin PÂSLARU  
  
Șef serviciu, Sofia Chelaru 

Consilier parlamentar, Elena Hrincescu                     

Consilier parlamentar, Cristina Dan      
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                                                                                                                                            Anexa I 
 

I. Amendamente admise  
 
 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

1 Titlul Legii:  
 

LEGEA  
„Centenarului Marii Uniri de la 1 

decembrie 1918“ 

Titlul Legii:  
LEGE  

privind Centenarul Marii Uniri de la 1 
decembrie 1918 și pentru completarea 
Legii nr. 5/2000 privind aprobarea 

Planului de amenajarea a teritoriului 
național - Secțiunea a III-a - zone 

protejate 
 

 

2.  Art. 1 (1) La data intrării în vigoare 
a prezentei legi, se instituie  următoarele 
decorații naționale: 
 
a) Crucea Comemorativă “100 de ani de 
la Primul Război Mondial” 

b) Medalia aniversară „100 de ani de la 
făurirea Statului Național Unitar Român” 

(2)  Crucea Comemorativă “100 de ani 
de la Primul Război Mondial” se acordă 
instituțiilor militare și civile, organizațiilor 
neguvernamentale, autorităților 
administrației publice locale sau unităților 
administrativ teritoriale care păstrează 
într-o măsură deosebită memoria faptelor 
de arme sau a sacrificiului uman 

 Art. 1 - (1) Se instituie următoarele 
distincţii naționale, care se vor conferi, 
prin decret, de către Preşedintele 
României: 
 a) Medalia Comemorativă ,,100 de ani 
de la Primul Război Mondial"; 
 b) Medalia Aniversară ,,100 de ani de la 
făurirea Statului Naţional Unitar Român". 
 (2) Medalia Comemorativă „100 de ani 
de la Primul Război Mondial” se acordă 
instituţiilor militare şi civile, autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale, 
unităţilor administrativ-teritoriale, 
organizaţiilor neguvernamentale, precum şi 
persoanelor fizice care, prin activitatea 
desfăşurată, păstrează într-o măsură 

Pentru evitarea 
paralelismelor 
legislative sintagma 
decorații se înlocuiește 
cu termenul distincții. 
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consemnat în Primul Război Mondial, 
precum și persoanelor fizice a căror 
activitate sau carieră sunt legate sau au 
fost marcate de studierea istoriei Marelui 
Război, protejarea monumentelor 
comemorative sau păstrarea memoriei 
faptelor și sacrificiilor umane consemnate 
în Primul Război Mondial. 
(3) Medalia aniversară „100 de ani de la 
făurirea Statului Național Unitar Român” 
se acordă persoanelor fizice sau juridice, 
instituțiilor publice și organizațiilor 
neguvernamentale, autorităților 
administrației publice locale sau unităților 
administrativ-teritoriale care păstrează, 
cultivă, dezvoltă și prezintă într-o măsură 
deosebită memoria evenimentelor și 
personalităților care au contribuit la 
făurirea unității naționale și a statului 
modern român, sau prin activitate ori 
carieră au contribuit la apărarea valorilor 
în numele cărora s-a înfăptuit Marea Unire 
din 1918. 
(4) În termen de 6 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Guvernul va 
aproba prin Hotărâre proiectul de lege 
specială și proiectul de Regulament 
prevăzut  la Art. 79 din Legea-cadru 
privind sistemul național de decorații al 
României nr. 29/2000. 

deosebită memoria faptelor de arme şi a 
sacrificiului uman consemnat în Primul Război 
Mondial, contribuie la protejarea 
mormintelor şi a operelor comemorative de 
război şi la studierea istoriei  Primului Război 
Mondial. 
 
 
 (3) Medalia comemorativă „100 de ani 
de la făurirea Statului Național Unitar Român” 
se acordă persoanelor fizice sau juridice, 
instituțiilor publice și organizațiilor 
neguvernamentale, autorităților administrației 
publice locale sau unităților administrativ-
teritoriale care păstrează, cultivă, dezvoltă și 
prezintă într-o măsură deosebită memoria 
evenimentelor și personalităților care au 
contribuit la făurirea unității naționale și a 
statului modern român sau, prin activitate ori 
carieră, la apărarea valorilor în numele cărora 
s-a înfăptuit Marea Unire din 1918. 
 (4) În termen de 6 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba 
prin hotărâre Regulamentul de aplicare a 
prevederilor art.1 al prezentei legi. 
 (5) Sumele necesare confecţionării 
însemnelor, casetelor, brevetelor şi 
etuiurilor necesare conferirii acestor 
medalii se vor asigura din bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă  
Comisia pentru administrație publică și 
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amenajarea teritoriului  
 

3 Art. 2.- (1) La data intrării în vigoare a 
prezentei legi se instituie titlul de onoare 
“Loc al Centenarului 1918-2018”, care se 
acordă localităților în care au fost 
consemnate evenimente și realizări 
fundamentale pentru procesul făuririi ori 
dezvoltării statului român modern. 
(2) Titlul se acordă de către Președintele 
României, la propunerea motivată a 
Comisiilor de Specialitate ale 
Parlamentului, a Guvernului, Academiei 
Române sau a Departamentului de 
specialitate din cadrul Administrației 
Prezidențiale. 
 
 
(3) Titulatura „Loc al Centenarului 1918-
2018” se anunță prin panouri amplasate la 
intrarea în localitate și prin placheta 
amplasată pe clădirea care adăpostește 
Consiliul Local, având dimensiunile și 
grafica stabilită prin Ordin al Ministrului 
Afacerilor Interne.     

 Art. 2 – (1) Se instituie titlul de onoare 
“Loc al Centenarului 1918-2018”, care se 
acordă localităților în care au fost consemnate 
evenimente și realizări fundamentale pentru 
procesul făuririi ori dezvoltării statului român 
modern. 
 (2) Titlul se acordă de către Preşedintele 
României, la propunerea motivată a comisiilor 
de specialitate ale Parlamentului, a Guvernului 
- la propunerea Departamentului 
Centenar, a Academiei Române sau a 
Departamentului Cultură, Culte şi Centenar 
din cadrul Administraţiei Prezidenţiale. 
 (3) Titulatura „Loc al Centenarului 1918-
2018” se anunţă prin panouri amplasate la 
intrarea în localitate şi prin plachete 
amplasate pe clădiri reprezentative ale  
localităților. Panoul și placheta vor avea 
dimensiunile şi grafica stabilite conform 
normelor legale în vigoare. Amplasarea 
acestora se va face cu avizul Ministerului 
Culturii. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă  
Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului  
 

 

4. Art. 3 (1) La data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Legea 5/2000 privind 
aprobarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Național, Secțiunea III – Zone 

 Art. 3.- (1) În localităţile şi pe teritoriul 
aflat în administrarea consiliilor judeţene şi 
locale în care se află amplasate morminte și 
opere comemorative de război ale primei 

Art. 4 modificat devine 
art. 3 
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protejate, se completează prin includerea 
locurilor de bătălie de la Tg. Jiu, 
Mărășești, Mărăști și Oituz în categoria 
VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE 
INTERES NAȚIONAL  (MONUMENTE 
ISTORICE DE VALOARE  NAȚIONALĂ 
EXCEPȚIONALĂ). 
 
 
 
(2) Autoritățile administrației publice 
locale vor delimita zonele de protecție în 
jurul acestor monumente istorice de 
valoare națională excepțională conform 
Art. 5 din Legea 5/2000, în termen de 12 
luni de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi.  

conflagrații mondiale sau monumente ale 
Marii Uniri de la 1918, consiliile judeţene, 
consiliile locale şi respectiv preşedinţii 
consiliilor judeţene şi primarii municipiilor, 
oraşelor şi comunelor pot organiza 
manifestări, ceremonii şi activităţi care să 
cinstească memoria victimelor Primului Război 
Mondial. 
 (2) Cuantumul sprijinului financiar 
alocat de la bugetul de stat pentru co-
finanțarea manifestărilor, ceremoniilor și 
activităților prevăzute la alin. (1), condițiile și 
criteriile pentru acordarea acestuia se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în 
termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare 
a prezentei legi. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă  
Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 4 (1) În localitățile și pe teritoriul aflat 
în administrarea consiliilor județene și 
locale în care se află amplasate 
monumente comemorative ale primului 
Război Mondial sau al Marii Uniri de la 
1918, consiliile județene, consiliile locale 
și respectiv președinții consiliilor județene 
și primarii municipiilor, orașelor și 
comunelor au obligația organizării de 
manifestări, ceremonii și activități care să 
cinstească memoria eroilor și victimelor 

  Art. 4. – Anexa III din Legea nr. 
5/2000 privind aprobarea Planului  de 
amenajare a teritoriului național – 
Secțiunea a  III-a – zone protejate, se 
completează după cum urmează: 
1. La categoria I. Valori de patrimoniu 
cultural de interes național (monumente 
istorice de valoare excepțională) punctul 
1. Monumente și ansambluri de 
arhitectură, se introduce o nouă literă, lit. 
o),  cu următorul cuprins: 
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Primului Război Mondial. 
(2) Cuantumul sprijinului financiar alocat 
de la bugetul de stat pentru co-finanțarea 
manifestărilor, ceremoniilor și activităților 
prevăzute la alin. (1), condițiile și criteriile 
pentru acordarea acestuia se stabilesc 
prin Hotărâre a Guvernului în termen de 
90 de zile de la intrarea în vigoare a 
acestei legi. 
(3) La solicitarea organizatorilor, pentru 
desfășurarea activităților prevăzute la alin. 
(1), Ministerul Apărării Naționale și 
Ministerul Afacerilor Interne furnizează 
sprijin moral, uman sau logistic, după caz.  

 o) Memoriale ale Primului Război 
Mondial 
 
Nr. Denumirea  Unitatea 

administrati
v teritorială 

Judetul 

o)1 Ansamblul 
monumental 
“Calea Eroilor 

Târgu  Jiu Gorj 

o)2 Mausoleul 
Eroilor 

Mărășești Vrancea 

o)3 Mausoleul 
Eroilor, 

Mărăști Vrancea 

o)4 Monumentul 
Eroilor 
Cavalerești 
din Primul 
Război 
Mondial 

Oituz Bacău 

o)5 Mausoleul 
Eroilor 

Mateiaș Argeș 

o)6 Mausoleul 
Eroilor 

Soveja Vrancea  

o)7 Ansamblul 
memorial 

Tg. Ocna Bacău 

o)8 Mausoleul 
Eroilor 

Focșani Vrancea 

o)9 Mormântul 
Ostașului 
Necunoscut 

București Bucureș
ti 

o)10 
 

Monumentul 
Eroilor din 
Primul 
Război 
Mondial 

Iași – dealul 
Galata 

Iași 

o)11 Crucea 
Eroilor 
Neamului de 
pe Vârful 
Caraiman 
 

Bușteni Prahova 
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2. La categoria I. Valori  de patrimoniu 
cultural de interes național  (monumente 
istorice de valoare națională 
excepțională) se introduce un punct nou, 
pct. 3, cu următorul cuprins: 
 3. Peisaje culturale și bunuri 
peisagistice 
 a) Locurile de bătălie ale Primului 
Război Mondial 
 
Nr. Denumirea  Unitatea 

administrati
v teritorială 

Judetul 

a)1 Bătălia de la 
Tg.Jiu 

Târgu  Jiu Gorj 

a)2 Bătălia de la 
Câmpulung 
Muscel 
(trecătoarea 
Giuvala) 

Câmpulung 
Muscel 

Argeș 

a)3 Predeal Predeal Prahova 
a)4 Bușteni Bușteni Prahova 
a)5 Mărășești Mărășești Vrancea 
a)6 Mărăști Mărăști Vrancea 
a)7  Oituz Oituz Bacău 

 
 b) Orașe ale Memoriei Primului 
Razboi Mondial și a Marii Uniri de la 1918 
 
 
Nr. Denumirea  Unitatea 

administrati
v teritorială 

Judetul 

b)1 Alba Iulia Alba Iulia Alba 
b)2 București  București București 
b)3 Iași Iași Iași 

 
Autori: Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă  
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Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului  

 
6.   Art.5.- In termen de 12 luni de la 

intrarea în vigoare a prezentei legi, 
autoritățile administrației publice locale 
vor delimita zonele de protecție în jurul 
monumentelor istorice de valoare 
națională excepțională înscrise în anexa 
la Legea 5/2000, astfel cum a fost 
completată prin prezenta lege. 
 
Autori: Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă  
Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului 

Fostul alineat (2) de la 
art. 3 devine art. 5 
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Anexa II 
 

Amendamente respinse 
 
Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă 
Text amendamente respinse 
(autorul amendamentului) 

Motivare amendamente 
a) argumente pentru 
susţinere 
b) argumente pentru 
respingere 

Camera 
decizională 

1. Art. 1 - (1) La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se 
instituie  următoarele decorații 
naționale: 

a) Crucea Comemorativă 
“100 de ani de la Primul 
Război Mondial” 

b) Medalia aniversară „100 
de ani de la făurirea 
Statului Național Unitar 
Român” 

 

Art. 1 - (1) La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se instituie  
următoarele decorații naționale: 
         a) Crucea Comemorativă 
“100 de ani de la Primul Război 
Mondial” 
 b) Medalia aniversară „100 de 
ani de la făurirea Statului Unitar 
Român” 
 
Autor: Marton Arpad Francisc - 
Grupul paralamentar UDMR 
 

a) Solicitarea eliminării 
sintagmei național ca 
nepotrivită într-un stat în 
care 10,5% din totalul 
populației este reprezentat 
de minorități naționale.  
b) Art.1 din Constituția 
României: 
„Art.1 .- România este stat 
național, suveran, 
independent, unitar și 
indivizibil” 

 Camera 
Deputaților 
 

2. Art. 1.- (3) Medalia aniversară 
„100 de ani de la făurirea 
Statului Național Unitar 
Român” se acordă persoanelor 
fizice sau juridice, instituțiilor 
publice și organizațiilor 
neguvernamentale, 
autorităților administrației 
publice locale sau unităților 
administrativ-teritoriale care 
păstrează, cultivă, dezvoltă și 
prezintă într-o măsură 

Art. 1.- (3) Medalia aniversară „100 
de ani de la făurirea Statului Unitar 
Român” se acordă persoanelor 
fizice sau juridice, instituțiilor 
publice și organizațiilor 
neguvernamentale, autorităților 
administrației publice locale sau 
unităților administrativ-teritoriale 
care păstrează, cultivă, dezvoltă și 
prezintă într-o măsură deosebită 
memoria evenimentelor și 
personalităților care au contribuit la 

a) Solicitarea eliminării 
sintagmei național ca 
nepotrivită într-un stat în 
care 10,5% din totalul 
populației este reprezentat 
de minorități naționale.  
b) Art.1 din Constituția 
României: 
„Art.1 .- România este stat 
național, suveran, 
independent, unitar și 
indivizibil” 

 Camera 
Deputaților 
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deosebită memoria 
evenimentelor și 
personalităților care au 
contribuit la făurirea unității 
naționale și a statului modern 
român, sau prin activitate ori 
carieră au contribuit la 
apărarea valorilor în numele 
cărora s-a înfăptuit Marea 
Unire din 1918.  

făurirea unității naționale și a 
statului modern român, sau prin 
activitate ori carieră au contribuit la 
apărarea valorilor în numele cărora 
s-a înfăptuit Marea Unire din 1918. 
 
Autor: Marton Arpad Francisc - 
Grupul paralamentar UDMR 
  

3.  
 
 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

După articolul 4 se introduce un 
nou articol, art.5, cu următorul 
cuprins: 
 Art. 5. - Până la data de 1 
decembrie 2018 legislația din 
România va fi pusă de acord  cu 
promisiunile conținute în 
Declarația de la Alba Iulia, în ceea 
ce privește drepturile individuale și 
colective ale minorităților naționale. 
  
Autor: Marton Arpad Francisc - 
Grupul paralamentar UDMR  

 
 
 
 
a) Izvorăște din textul  
Declarației de la Alba Iulia. 
b) În România drepturile 
minorităților naționale sunt 
respectate. 
 

Camera 
Deputaților 

4.   Art.5. - Până la data de 1 
decembrie 2018 legislaţia din 
România va fi pusă în acord cu 
prevederile Declaraţiei de la Alba 
Iulia din 1 decembrie 1918, în ceea 
ce priveşte drepturile individuale şi 
colective ale minorităţilor naţionale. 
 
Autor: Cseke Attila - Grupul 
paralamentar UDMR  

a) Izvorăște din textul  
Declarației de la Alba Iulia. 
b) În România drepturile 
minorităților naționale sunt 
respectate. 
 

 Camera 
Deputaților 

 


	Text propus de Comisie
	Text amendamente respinse (autorul amendamentului)

		2016-10-31T12:51:42+0200
	Nicoleta I. Toma




