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 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru schimbarea 

regimului juridic al unor morminte de război, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională cu adresa nr. Plx. 750/2022 din 05 decembrie 

2022. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

organice. 

 

 

 

PREȘEDINTE 

LAURENȚIU – DAN LEOREANU 
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RAPORT 

asupra Propunerii legislative pentru schimbarea regimului juridic al unor morminte de război 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a 

fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru schimbarea regimului 

juridic al unor morminte de război, trimisă cu adresa nr. Pl-x nr. 750/2022 din 05 decembrie 2022. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare declararea mormintelor de război, 

grupate în cimitire de onoare, ca fiind bunuri de interes public naţional, precum şi trecerea acestor 

morminte din domeniul privat al statului, respectiv din domeniul public al unităţilor administrativ-

teritoriale, în domeniul public al statului şi darea în administrare Ministerului Apărării Naţionale.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, conform prevederilor din Constituția României, 

republicată, a respins propunerea legislativă în ședința din 28 noiembrie 2022. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1134 din 14 octombrie 2022, a avizat negativ propunerea 

legislativă. 

Consiliul Economic și Social, prin avizul nr. 6253 din 04 octombrie 2022, a avizat favorabil 

cu observații propunerea legislativă. 

Guvernul prin punctul de vedere trimis, nu susține adoptarea propunerii legislative.   

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 

2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut propunerea 

legislativă în şedinţa din 07 februarie 2023. La lucrările Comisiei, deputaţii şi-au înregistrat prezenţa 

conform listei de prezenţă.. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, la dezbateri a 

participat, în calitate de invitat, domnul secretar de stat Eduard Bachide, Ministerul Apărării 

Naționale.  



În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii 

legislative pentru schimbarea regimului juridic al unor morminte de război, - PLx 750/2022, din 

următoarele considerente: 

Regimul juridic al mormintelor de râzboi este reglementat de Legea nr.379/2003 privind 

regimul mormintelor și operelor comemorative de război, cu modificarile și completările ulterioare. 

De asemenea, mentionam ca atribuțiile Oficiului Național pentru Cultul Eroilor sunt prevăzute la 

art.26 din aceeași lege. 

Prin urmare, reglementarea regimului juridic al acestor morminte și prevederea unor 

atribuții ale Oficiului Național pentru Cultul Eroilor printr-o lege de sine stătătoare încalcă 

atât dispozițiile art.14 alin. (1) din Legea nr.24/2000, republicată cu modificările și completările 

ulterioare, referitoare la unicitatea reglementării în materie, cât și dispozițile art. 16 alin. (1) din 

aceeași lege, referitoare la interzicerea paralelismelor legislative, cu consecința afectării clarității, 

preciziei și previzibilității normelor aplicabile în materie și a generării unor situații de incoerență 

legislativă, soluțiile legislative preconizate find susceptibile astfel de încalcarea prevederilor art. 1 

alin. (5) din Constituție, referitoare la obligativitatea respectării legii, în componenta sa privind 

calitatea legii. 

Totodată propunerea legislativă încalcă principiului separației puterilor în stat, consacrat de 

art.1 alin. (4) din Constituție și a rolului Parlamentului, prevazut la art.61 alin. (1) din Legea 

fundamental, cât și încălcarea principiului constituțional al autonomiei locale, reglementat prin 

art.120 alin. (1) din Constituție. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

organice. 

 

 

PREȘEDINTE 

Laurențiu – Dan LEOREANU 

SECRETAR 

Dumitru RUJAN 
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