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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
Bucureşti, 18.10.2016
Nr. 4c-11/452/2014

COMISIA PENTRU CULTURĂ, ARTE,
MIJLOACE DE INFORMARE ÎN MASĂ
Nr. 4c-10/111
Pl-x 194/2014/2016

RAPORT COMUN
asupra cererii de reexaminare a Legii pentru conferirea titlului „Erou al Naţiunii Române”
lui Avram Iancu, pentru viaţa închinată şi jertfită spre propăşirea neamului românesc
În temeiul dispoziţii art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi şi
Comisia pentru cultură au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu reexaminarea Legii pentru conferirea titlului „Erou al Naţiunii Române”
lui Avram Iancu, pentru viaţa închinată şi jertfită sptre propăşirea neamului românesc, trimisă cu adresa nr. PL-x 194/2014/2015 din data
de 2 iunie 2015, înregistrată sub nr. 4c-11/452 din 3 iunie, şi respectiv 4c-10/111/3.06.2015.
Această lege adoptată de Senat şi de Camera Deputaţilor, a fost transmisă spre promulgare, Preşedintelui României la data
de 7 martie 2015.
În data de 19 martie 2015, în temeiul art. 77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, Preşedintele României a formulat
cererea de reexaminare asupra legii transmisă spre promulgare, pentru următoarele considerente:
„ Recunoştiinţa şi respectul pe care le impune o personalitate de amplitudinea celei a lui Avram Iancu nu pot fi convertite
juridic şi cu atât mai mult politic, în argumente de natură să impună şi să justifice instituirea unui regim juridic „ intuitu personae”,
consacrat prin lege întrucât într-o asemenea situaţie, legea şi-ar pierde raţiunea, ea fiind concepută nu pentru a putea fi aplicată unui număr
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nedeterminat de cazuri concrete, în funcţie de încadrarea lor în ipoteza normei, ci de plano, într-un singur caz prestabilit fără echivoc şi
evocânsd încidenţa dispoziţiilor art. 94 lit. a) coroborate cu cele ale art. 100 din Constituţia României republicată, care stipulează
prerogativa exclusivă a Preşedintelui României, de a conferi titluri de onoare, prin decret contrasemnat de către primul-ministru, şi nu
Parlamentul, prin lege.
Potrivit dispoziţiilor art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cele două Comisii au dezbătut separat cererea de
reexaminare.
Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a dezbătut cererea de reexaminare în şedinţa din data de 23 noiembrie 2015. Din
numărul total de 26 de membri ai Comsiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri 20 de deputaţi.
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a dezbătut cerearea de reexaminare în şedinţa din data de 20
septembrie 2016. Din numărul total de 26 de parlamentari la lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 de deputaţi.
Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a dezbătut cererea de reexaminare în şedinţa din data de 18 octombrie 2016.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la şedinţă conform listei de prezenţă.
În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de infromare în masă au hotărât cu unanimitate de voturi respingerea cererii de Reexaminare a
Preşedintelui României şi să supună plenului spre dezbatere şi adoptarea Legii pentru conferirea titlului de „Erou al Naţiunii Române” lui
Avram Iancu, pentru viaţa închinată şi jertfită spre propăşirea neamului românesc, cu amendamentele admise redate în Anexa la prezentul
Raport.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României,
republicată.
VICEPREŞEDINTE,
Nicolae Ciprian NICA
SECRETAR,
Varga VASILE

PREŞEDINTE,
Gigel Sorinel ŞTIRBU
SECRETAR,
Florin Costin PÂSLARU

Consilieri
Florica Manole
Cristina Dan

2/4

Anexa

Amendamente admise

Nr.
crt.
1

Text Lege
trimisă la promulgare

Text Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor
propuse

Titlul legii:

Titlul legii:

Titlul legii:

Lege pentru conferirea titlului de
„Erou al Naţiunii Române” lui
Avram Iancu, pentru viaţa închinată
şi jertfită spre propăşirea neamului
românesc,

Lege pentru conferirea titlului de Lege pentru declararea lui Pentru o exprimare
„Erou al Naţiunii Române” lui Avram Iancu „Erou al Naţiunii mai sintetică
Avram Iancu, pentru viaţa Române”
închinată
şi
jertfită
spre
propăşirea neamului românesc,
(Autor - Comisia pentru
cultură, arte, mijloace de
informare în masă )

2

Articol unic .- Pentru cinstirea în
mod deosebit a memoriei lui Avram
Iancu (1824-1872), considerat cel
mai mare erou naţional al românilor
din Transilvania, cu
merite
excepţionale în afirmarea identităţii

Articol unic. - Pentru cinstirea în
mod deosebit a memoriei lui
Avram
Iancu
(1824-1872),
considerat cel mai mare erou
naţional al românilor din
Transilvania,
cu
merite

Articol Unic. - Pentru cinstirea Pentru o exprimare
memoriei lui Avram Iancu (1824- mai sintetică
1872), considerat cel mai mare erou
naţional
al
românilor
din
Transilvania,
cu
merite
excepţionale în afirmarea identităţii
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Nr.
crt.

Text Lege
trimisă la promulgare
şi a drepturilor naţionale pe teritoriul
strămoşesc, se conferă fostului
conducător al revoluţiei române din
1848 – 1849 din Transilvania titlul
de „Erou al Naţiunii Române”.

Text Senat
excepţionale
în
afirmarea
identităţii şi a drepturilor naţionale
pe teritoriul strămoşesc, se
conferă fostului conducător al
revoluţiei române din 1848 –
1849 din Transilvania titlul de
„Erou al Naţiunii Române”.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
şi a drepturilor naţionale pe
teritoriul
strămoşesc,
fostul
conducător al revoluţiei române din
1848 – 1849 din Transilvania este
declarat
„Erou al Naţiunii
Române”.

Motivarea
amendamentelor
propuse

(Autor - Comisia pentru
cultură, arte, mijloace de
informare în masă )
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