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                                                               RAPORT SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2008 pentru prorogarea unor termene 
prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române 

din decembrie 1989 nr. 341/2004 
 
  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, trimis cu adresa  nr.P.L.X.- 214  din 16 aprilie 
2008, înregistrat sub nr. 31/341 din 16 aprilie 2008. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 alin. 9 pct. 1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Camerei Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa sa din 9 aprilie 2008. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de  ordonanţă, conform avizului nr. 63/17.01.2008. 
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 a avizat favorabil acest proiect de lege cu 

amendamente, conform  avizului  nr. 42/0365/6.05.2008. 
Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2008 pentru prorogarea 

unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989. Se  stabileşte, astfel, data de 31 decembrie 2008 termenul final de solicitare a preschimbării 
certificatelor doveditoare ale calităţii de revoluţionar şi de depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor 



de preschimbare a certificatelor de revoluţionar. De asemenea, se prorogă până la 30 iunie 2009 termenul prevăzut la art. 9 
alin.(1) din lege (preschimbarea certificatelor eliberate în perioada 1990-1997). 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei  au examinat 
proiectul de lege mai sus menţionat, în şedinţa din 27 august 2008.  

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o abţinere) să propună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2008 pentru prorogarea 
unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989 nr. 341/2004, în forma adoptată de Senat. 

În şedinţa din data de 3 februarie 2009, Plenul Camerei Deputaţilor a decis retrimiterea proiectului de lege 
la comisie în vederea întocmirii unui raport suplimentar. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au reluat dezbaterea proiectului de lege în şedinţa din 10 
februarie 2009.  

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2008 pentru prorogarea unor 
termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române 
din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu amendamentele admise, formulate în anexă. 

La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Fesan Puiu Nicolae, secretar de stat la 
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor. 

Din totalul de 25 membri ai comisiei, au fost prezenţi 23 de deputaţi. 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
                            PREŞEDINTE              SECRETAR    

             Daniel Buda                                                                      Ioan Timiş        
 
 

 
Consilier 
Dr. George Cucu 
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         Amendamente admise 
la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2008 pentru prorogarea unor termene prevăzute 

 în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989 nr. 341/2004, Plx – 214 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

     Textul Ordonanţei 
            nr. 1/2008 

          Text adoptat de Senat     Amendamentele propuse   Motivaţie Camera 
decizională 

1.  Titlul legii 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 1/2008 pentru 
prorogarea unor termene prevăzute în 
Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri 
şi luptătorii care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989 nr. 314/2004 

   

2  Articol unic. 
Se aproba Ordonanţa Guvernului nr. 1 
din 23 ianuarie 2008 pentru prorogarea 
unor termene prevăzute în legea 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989 
nr. 314/2004, adoptată în temeiul art. 1 
pct. IV din Legea nr. 373/2007 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, şi publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 
24 ianuarie 2008. 
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Titlul ordonanţei 
Ordonanţă pentru prorogarea unor 
termene prevăzute în Legea 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989 nr. 314/2004 
 

 
 

 
Nemodificat 

 
 

 
 

4 Art. 1 - Termenul prevăzut la art. 9 
alin.(1) din legea recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptătorii care au 

 Art. 1 - Termenul prevăzut la art. 9 
alin.(1) din legea recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au 

Se apreciază, inclusiv de 
reprezentantul SSPR, că 
termenul propus este 
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contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989 nr. 
314/2004,  publicată în Monitorul 
Oficial al  României, Partea I, nr. 
654 din 20 iulie 2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se prorogă până la data 
de 30 iunie 2009, inclusiv. 

contribuit la victoria Revoluţiei române 
din decembrie 1989 nr. 314/2004,  
publicată în Monitorul Oficial al  
României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 
2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, se prorogă până la data de 30 
iunie 2009, inclusiv. 
 
 
Autorul amendamentului:  
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

suficient şi mulţumitor. 

5 Art. 2. Termenul final de solicitare 
a preschimbării certificatelor 
doveditoare ale calităţii de 
revoluţionar şi de depunere a 
documentelor solicitate pentru 
completarea dosarelor de 
preschimbare a certificatelor de 
revoluţionar, în vederea îndeplinirii 
condiţiilor stabilite prin lege, este 
31 decembrie 2008. 

 Art. 2. Termenul final de solicitare a 
preschimbării certificatelor doveditoare 
ale calităţii de revoluţionar şi de depunere 
a documentelor solicitate pentru 
completarea dosarelor de preschimbare a 
certificatelor de revoluţionar, în vederea 
îndeplinirii condiţiilor stabilite prin lege, 
este 30 aprilie 2009. 
 
Autorul amendamentului:  
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

Se consideră necesară 
modificarea termenului 
final, inclusiv de către 
reprezentantul SSPR, 
întrucât termenul stabilit 
prin ordonanţă este deja 
depăşit. 
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