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RAPORT  COMUN 

 
 asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 

recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989 

 
   În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989, au fost 
sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989,  trimisă cu adresa nr. Pl 
x – nr. 795 din 29 noiembrie 2010 şi înregistrată cu nr.31/1185 din 2 decembrie 2010 
şi, respectiv, sub nr.42/334/2010.  

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 24 noiembrie 2010. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 681 din 2 iunie 2010, a avizat favorabil, 
cu observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 2400 din 17 
septembrie 2010, prin care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a transmis un aviz negativ, cu nr. 
22/686 din 16 februarie 2011. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii 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 1987, nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul prevederii posibilităţii acordării titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi lit. 
b) pct. 1 şi 2, atât postmortem, cât şi persoanelor care au fost rănite sau reţinute în 
timpul Revoluţiei române din decembrie 1989 şi nu au obţinut calităţile şi titlurile 
prevăzute de Legea nr. 42/1990. 
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   Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei 
parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 au examinat propunerea 
legislativă în şedinţe separate. Membrii Comisiei parlamentare a revoluţionarilor 
din decembrie 1989 au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 7 decembrie 
2010.  
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea 
legislativă în şedinţa din 30 octombrie 2012. La dezbateri a participat, în calitate de 
invitat, conform dispoziţiilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, domnul Adrian Nicolaescu, secretar general în 
cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din decembrie 1989. 
  La dezbaterile Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 14 
deputaţi, din totalul de 23 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,
 Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că soluţia prin care se completează Legea 
nr. 341/2004 nu are legătură cu spiritul Revoluţiei şi nu corespunde motivelor pentru 
care a fost adoptată aceasta în anul 2004. Legea nr. 341/2004, aşa cum se precizează şi 
în titlul ei, constituie, în esenţă, recunoştinţa statului român, în plan material şi 
spiritual, faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989, urmărind cu prioritate valorificarea anumitor principii şi 
acordarea unor drepturi celor care au fost de partea Revoluţiei şi şi-au adus contribuţia 
la victoria acesteia. Tocmai de aceea, în textul legii nu trebuie incluse acele categorii 
de persoane care înainte de momentul crucial al victoriei Revoluţiei se aflau pe alte 
poziţii faţă de revoluţionari. De asemenea, s-a constatat că propunerea legislativă, prin 
reglementările sale, presupune creşterea numărului de beneficiari ai legii, şi, pe cale 
de consecinţă, a cheltuielilor din bugetul de stat. Iniţiatorul propunerii legislative nu 
precizează sursele financiare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se 
astfel, dispoziţiile art. 138 alin. (5) din Constituţia României, republicată, care prevede 
că „ Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative 
pentru completarea Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii – 
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
            VICEPREŞEDINTE,                                      PREŞEDINTE, 
                Bogdan CIUCĂ                                          Raymond LUCA 

 
 
 

        SECRETAR,                                                 SECRETAR, 
         Gabriel ANDRONACHE                                Laurenţiu Florian COCA 
 

 
 
 
 

Consilier parlamentar,                                                           Consilier parlamentar 
                              Paul Şerban                                                                    Larissa Natalia Trandafir       
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