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RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.35 din Legea nr. 379/2003 privind 
regimul mormintelor şi operelor comemorative de război 

 
 
        1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea 
art.35 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de 
război, trimis cu adresa nr. Pl x 69 din 1 februarie 2017 şi înregistrat la Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c-12/146/02.02.2017. 

  Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 544 
din 02.06.2016. 

Senatul a adoptat proiectul de Lege, în şedinţa din 22 decembrie 2016.   
  Comisia pentru învăţământ, ştiin ţă, tineret şi sport a avizat favorabil proiectul de 

lege, în şedinţa din 21 februarie 2017. 
       Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 35 din Legea              

nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, în sensul 
stabilirii unor noi atribuţii în sarcina Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 
respectiv:  derularea  sistematică în unităţile şcolare de programe pentru educarea elevilor în 
vederea cunoaşterii istoriei şi culturii naţionale, a tradiţiilor, a obiceiurilor, a limbii române 
şi a simbolurilor statului român, asigurarea, prin programa şcolară, a educaţiei culturale a 
elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu calendarul sărbătorilor  naţionale 
şi al evenimentelor importante din istoria naţională şi cu planul anual al activităţilor 
specifice din fiecare unitate de învăţământ, îndrumarea, coordonarea şi controlarea, prin 
inspectoratele şcolare, a  activităţii  de  educaţie culturală în unităţile de învăţământ, 
inclusiv de pregătire şi de perfecţionarea a cadrelor didactice desemnate să execute astfel de 
activităţi. 

2.  Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 

3.   La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna Otilia Sava, secretar de 
stat pentru Relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 
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         4 .   Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

          5.   La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din cei 21 de membri. 
6.   În urma dezbaterilor, în şedinţa din 21.02.2017, cu unanimitate de voturi, Comisia 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională propune plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea proiectului de Lege, din următoarele considerente: 
           In ţara noastră, acest domeniu este reglementat prin  Legea nr. 379/2003, iar 
instituţia responsabilă cu elaborarea şi asigurarea aplicării strategiei şi politicilor în 
domeniul mormintelor şi operelor comemorative de război este Oficiul Naţional pentru 
Cultul Eroilor. Prin legea menţionată mai sus se asigură cadrul necesar pentru protejarea, 
amenajarea, întreţinerea şi punerea în valoare a mormintelor şi operelor comemorative de 
război. 

Art. 35  din Legea nr.379/2003 reglementează, în sens larg, atribuţiile Ministerului 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice potrivit cărora acesta „iniţiază programe de 
promovare a cultului eroilor în rândurile tinerei generaţii ” şi „asigură participarea 
tinerilor la îngrijirea mormintelor şi operelor comemorative de război, la taberele 
organizate şi finanţate de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, precum şi la alte 
activităţi similare”. 

De-a lungul anilor, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor a desfăşurat multiple 
proiecte/activităţi cu implicarea unităţilor de învăţământ din Capitală şi din ţară, în baza 
unor protocoale de colaborare menite să promoveze în rândul tinerei generaţii respectul 
pentru eroii neamului şi pentru valorile naţionale, precum: Un erou, o floare..., mese 
rotunde, concursuri on-line cu tematică istorică, tabere de tineri voluntari pentru îngrijirea 
unor monumente şi cimitire ale eroilor. 

În acest context, se apreciază că dispoziţiile art. 35 lit. a) din Legea nr. 379/2003 
asigură cadrul legal necesar iniţierii şi desfăşurării programelor pentru tineret de promovare 
a cultului eroilor, fără a se impune amendarea legislaţiei prin detalierea atribuţiilor 
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 
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              Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.35 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor 
comemorative de război, trimis cu adresa nr. Plx 69 din 1 februarie 2017 şi 
înregistrată cu nr. 4c -12/146 din 02.02.2017.  

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