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RAPORT 
                  asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.203/2008 

pentru modificarea art.13¹ 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 care au avut de 

suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură 
de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.203/2008 pentru 
modificarea art.13¹ 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 care au avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004 ,transmis cu adresa nr. PL-x 148 din 
2  martie 2009, înregistrată sub nr. 31/266 din 3  martie 2009.   

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat  acest proiect  de lege în şedinţa din 23  februarie  
2009. 

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

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu unele observaţii şi propuneri, 
conform avizului nr.1382 din 7 noiembrie 2008. 
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului 
nr.27/171 din 26 martie 2009. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi  siguranţă naţională a avizat proiectul de lege, cu  un 
amendament, conform avizului nr.32/122 din 10 martie 2009. 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a avizat negativ proiectul de lege, 
conform avizului nr.42/0171 din 5 martie 2009. 

Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare  modificarea art.131 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 care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004,  în sensul de a se adăuga la instituţiile care pot  face  
plăţile prevăzute de legea de  bază şi Serviciul Român de Informaţii, spre  a  putea fi cuprinse sumele respective în 
bugetul acestei instituţii.

 În conformitate cu  prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia juridică a dezbătut iniţiativă legislativă în şedinţa din 6 mai 2009. 

 La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Secretariatului de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor din  Decembrie 1989, domnul Emilian  Cutean – secretar de stat. 

În urma examinării iniţiativei legislative de către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.203/2008 pentru modificarea art.13¹ 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 care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 
noiembrie 1987 nr.341/2004, cu un amendament  admis, care este redat în Anexa la prezentul raport. 

    Din numărul total de 24 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri  
15 deputaţi. 

    În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  
 
 
 

 
                                                PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 
                                                  Daniel BUDA                                          Gabriel ANDRONACHE 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
crt 

OUG nr.203-2008 Senat Autorul  amendamentului Motivare 

1.  Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.203/2008 pentru 
modificarea art.13  din Legea 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit Ia 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. 

1

 

      Nemodificat  

2  ARTICOL UNIC- Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.203 din 4 
decembrie 2008 pentru modificarea art.13  
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 1987 
nr.341/2004, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.824 din 8 
decembrie 2008.

1

      Art. I -  Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.203 
din 4 decembrie 2008 pentru 
modificarea art.13  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 1987 nr.341/2004, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.824 din 8 
decembrie 2008.  

1
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Nr. 
crt 

OUG nr.203-2008 Senat Autorul  amendamentului Motivare 

3          ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ nr. 203 din 4 
decembrie 2008 pentru 
modificarea art. 13  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 
1987 nr. 

1

341/2004
 
 

      Nemodificat
       Nemodificat  

4        Articol unic. - Articolul 
13  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 1987 nr. 

1

341/2004, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 654 
din 20 iulie 2004, cu 

      Nemodificat 
      Nemodificat  

https://dias2.cdep.ro/exchange/florica.manole/Inbox/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00075587.htm
https://dias2.cdep.ro/exchange/florica.manole/Inbox/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00075587.htm
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Nr. 
crt 

OUG nr.203-2008 Senat Autorul  amendamentului Motivare 

modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

5      "Art. 131 Sumele 
aferente plăţii 
indemnizaţiilor prevăzute de 
prezenta lege se suportă de 
la bugetul de stat, prin 
bugetele Ministerului 
Muncii, Familiei şi Egalităţii 
de Şanse, Ministerului 
Apărării, Ministerului 
Internelor şi Reformei 
Administrative şi Serviciului 
Român de Informaţii."

      Nemodificat 
         

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  ______________         Art. II – Sumele neachitate 
până în prezent de către 
Serviciul Român de Informaţii 
persoanelor îndreptăţite, 
potrivit Legii nr.341/2004 cu 
modificările  şi completările 
ulterioare, vor fi plătite în 
termen de cel mult 90 de zile de 
la data intrării în vigoare a 
prezentei legi”. 
 

Autor: Comisia pentru apărare 
 

        Întrucât 
motivarea propusă 
prin ordonanţă nu 
rezolvă situaţia 
neplăţii acestor 
drepturi din martie 
2008 şi pentru că 
prevederile 
ordonanţei de urgenţă 
nu se pot aplica 
retroactiv decât 
printr-o prevedere 
expresă este necesară 
completarea art. 131. 
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