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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

      Bucureşti, 8.04.2021 
     PLx. 513/2014 
      

 

R A P O R T     

asupra  
Proiectului Legii de completare a Legii nr.341/2004 a 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 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu 

Proiectul Legii de completare a Legii nr.341/2004 a 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, trimis cu adresa nr.        

PLx 513/2014. 
 

Senatul, în şedinţa din data de 25 noiembrie 2014, a adoptat proiectul de lege 

ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din 

Constituția României, republicată. 
 

Consiliul Legislativ, prin adresa nr. 307/24.03.2014, a avizat favorabil 

inițiativa, cu observaţii şi propuneri. 

Guvernul României, prin adresele cu nr. 7980/DRP/22.07.2016 și                    

nr. 479/DRP/03.02.2017, a transmis Parlamentului două puncte de vedere prin care 

nu susține adoptarea inițiativei legislative.   
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Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat negativ proiectul de lege, 

prin avizul cu nr. 4c-2/600/20.05.2015. 

Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil inițiativa, prin 

avizul cu nr. 4c-7/524/15 decembrie 2014. 
 

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare introducerea unei noi 

categorii de revoluţionari, alături de cele existente, respectiv cea a participanților la 

revoltele minerilor din Valea Jiului din anul 1977 și din Motru din anul 1981.   

În conformitate cu dispozițiile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 

și imunități a examinat proiectul de lege în şedinţa desfășurată în sistem hibrid 

(fizic/online), în data de 8 aprilie 2021.  
 

La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților 

respingerea Proiectului Legii de completare a Legii nr.341/2004 a 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, 

întrucât, în timpul parcurs de la momentul intrării în procedură legislativă a 

inițiativei, a fost adoptată și este în vigoare Legea nr. 199 din 4 noiembrie 2016 

privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 

Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunista de la 

Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 care, în semn de gratitudine, a introdus în 

categoria revoluționarilor și persoanele care au avut de suferit în urma revoltei 

anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977. 

 Conform dispozițiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 

alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  
  

  

 

                  PREŞEDINTE,                                                                                     SECRETAR,                                                                                                                    

Mihai Alexandru Badea                                                           Ladányi László Zsolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

              Alina Grigorescu 

         Șef serviciu 

      

 


