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AVIZ 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Capitolului II 
„Revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987” la 
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 suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste 

de la Braşov din noiembrie 1987 
 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost 
sesizată spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Capitolului II „Revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 
noiembrie 1987” la 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 suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, transmis cu adresa nr. Pl.x 420 din 
16 septembrie 2009 şi înregistrat sub nr. 32/438 din 16 septembrie 2009. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  
           În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă sus menţionată, în şedinţa din 
22 septembrie 2009. 
 Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, precum 
şi expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 341 din 
14.04.2009 şi punctul de vedere negativ al Guvernului nr. 1277 din 19.05.2009. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi pentru, 
avizarea negativă a propunerii legislative.  
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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