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BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 
privind modificarea şi completarea Legii nr. 95/1997 privind declararea 
complexului „Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei – Sighet” ca 
ansamblu de interes naţional, trimis cu adresa nr. P.L. x 438 din 22 octombrie 
martie 2012, înregistrat la comisii cu nr.26/294 din 23 octombrie 2012, respectiv cu 
nr.30/ 390 din 23 octombrie 2012. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria 
legilor ordinare. 
  
      

 
                   PREŞEDINTE,                                              PREŞEDINTE, 
 
              Marin ALMĂJANU                                    Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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RAPORT COMUN   
 asupra Proiectului de Lege privind completarea Legii nr. 95/1997 privind declararea complexului 

“Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei - Sighet” ca ansamblu de interes naţional 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă, au fost sesizate, prin adresa nr. P. L. x 438 din 22 octombrie 2012, cu dezbaterea pe fond, a 

Proiectului de Lege privind completarea Legii nr. 95/1997 privind declararea complexului “Memorialul victimelor 

comunismului şi al rezistenţei - Sighet” ca ansamblu de interes naţional, înregistrat la Comisii cu nr. 

26/294/22.10.2012, şi, respectiv cu nr.30/390/23.10.2012. 

La întocmirea prezentului raport Comisiile sesizate în fond au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.419/25.05.2012); 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/853/15.01.2013); 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.22/372/12.02.2013). 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 15 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor 

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 1



Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată. 

 Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.95/1997 privind declararea 

complexului “Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei - Sighet” ca ansamblu de interes naţional, cu un 

nou articol, art. 6, în sensul acordării dreptului Fundaţiei “Academia civică”, ca din sumele  alocate de la bugetul 

de stat şi din alte fonduri atrase, să susţină şi să finanţeze proiecte de recuperare a memoriei colective şii în alte 

locuri din ţară, foste locuri de detenţie şi deportare.  

Cele două comisii sesizate în fond au dezbătut separat proiectul de lege. 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic din 5 martie 2013 a participat în calitate de invitat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Culturii, domnul Radu Boroianu, 

secretar de stat. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 de deputaţi, din totalul de 32 de membri ai Comisiei.

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei s-a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind completarea Legii nr. 95/1997 privind declararea 

complexului “Memorialuli victimelor comunismului şi al rezistenţei - Sighet” ca ansamblu de interes naţional, cu 

amendamentele prevăzute în anexă. 

Comisia pentru cultură,arte, mijloace de informare în masă a dezbătut această iniţiativă legislativă în data 

de 12  martie a.c. Membrii Comisiei au analizat conţinutul propunerii legislative ţinând cont de Punctul de vedere 

al Guvernului, precum şi de raportul preliminar transmis de Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic. În conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, din partea Ministerului Culturii a participat la lucrările Comisiei, în calitate de invitat, din partea 

Ministerului Culturii, doamna Irina Cajal, subsecretar de stat. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, 

din totalul de 22 de membri ai Comisiei. În urma examinării proiectului de lege şi a raportului preliminar  

transmis de Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, membri Comisiei au hotărât, cu 
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unanimitate de voturi, adoptarea  Proiectului de Lege privind completarea Legii nr. 95/1997 privind 

declararea complexului “Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei - Sighet” ca ansamblu de interes 

naţional, cu amendamentele prevăzute în anexă. 

 În urma dezbaterilor Comisiile sesizate în fond propun plenului adoptarea Proiectului de Lege privind 

completarea Legii nr. 95/1997 privind declararea complexului “Memorialul victimelor comunismului şi al 

rezistenţei - Sighet” ca ansamblu de interes naţional, cu amendamentele anexate. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 
  PREŞEDINTE,                                                                                                             PREŞEDINTE,    
 
Marin ALMĂJANU                                                                                                  Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
 
 
  SECRETAR,                                                                                                                  SECRETAR,                                  
              

   Ion Marcel CIOLACU                                                                                                   Florin -Costin PÂSLARU 
 
 

Consilier parlamentar                                                                                                                          Consilier parlamentar                       Consilier parlamentar                         
Alina Tănase                                                                                                                                            Cristina Dan                                         Dan kalber                                  
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Anexă  
                                        

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
la proiectul de Lege privind completarea Legii nr.95/1997 privind declararea complexului "Memorialul 

victimelor comunismului și al rezistenţei - Sighet" ca ansamblu de interes național 
 

Text proiect de lege 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

Lege 
privind completarea Legii nr.95/1997 

privind declararea complexului 
“Memorialul victimelor comunismului 
și al rezistenței - Sighet" ca ansamblu 

de interes naţional 

Lege 
privind completarea Legii nr.95/1997 

privind declararea complexului 
"Memorialul victimelor comunismului și al 
rezistenței Sighet" ca ansamblu de interes 

naţional 
 

Autor: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic 

Pentru o redactare corectă a 
titlului Legii nr. 95/1997 se 
impune eliminarea cratimei 
din titlu. 

 
Articol Unic – După articolul 5 din 
Legea nr. 95/1997 privind declararea 
complexului Memorialul victimelor 
comunismului și al rezistenței - 
Sighet" ca ansamblu de interes 
național, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.121 din 12 
iunie 1997, se introduce un nou 
articol, art.6, cu următorul cuprins: 
 
Art. 6. Din alocaţiile nominalizate 
anual în bugetul de stat pentru 
Memorial, prin Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional, şi din 
fonduri atrase, Fundaţia poate 

 
Articol Unic – După articolul 5 din Legea 
nr. 95/1997 privind declararea 
complexului Memorialul victimelor 
comunismului și al rezistenței Sighet" ca 
ansamblu de interes naţional, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.121 din 12 iunie 1997, se introduce un 
nou articol, art.6, cu următorul cuprins: 
 
Art. 6. Din alocaţiile nominalizate anual în 
bugetul de stat pentru ansamblul 
„Memorialul victimelor comunismului 
și al rezistenței Sighet”, prin 
Ministerul Culturii, şi din fonduri atrase, 
Fundaţia "Academia Civică" poate 

 
Pentru o redactare corectă 
se impune eliminarea 
cratimei pe tot cuprinsul 
textului. 
 
 
Având în vedere faptul că în 
textul Legii nr. 95/1997 nu 
este specificată utilizarea 
prescurtării Memorialului sau 
a Fundaţie, se impune 
utilizarea titulaturii complete 
a celor două organizaţii.  
Cu ocazia acestei modificări, 
se operează şi actualizarea 
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susţine şi finanţa proiecte de 
recuperare a memoriei colective şi în 
alte locaţii din ţară sau în foste 
locuri de detenţie şi deportare, 
pentru o mai bună cunoaştere a 
spaţiului concentraţionar din perioada 
comunistă. 
 
 

susţine şi finanţa proiecte de recuperare a 
memoriei colective şi în alte locuri din 
ţară sau în foste locuri de detenţie şi 
deportare, pentru o mai bună cunoaştere 
a spaţiului concentraţionar din perioada 
comunistă. 
 
Autor: Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic 

 

titulaturii Ministerului 
Culturii. 
Conform indicaţiilor din 
Punctul de vedere al 
Guvernului se înlocuieşte 
termenul de locaţii cu 
locuri. 

 
 
 
                         PREŞEDINTE,                                                                                              PREŞEDINTE,                                   
 
 

                   Marin ALMAJANU                                                                                 Gigel  - Sorinel ŞTIRBU 
 
 
 
   SECRETAR,                                                                                                 SECRETAR,    
 
  Ion MARCEL CIOLACU                                                                              Florin Costin PÂSLARU                         
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar,                                                                                                         Consilier parlamentar,                               Consilier parlamentar, 
Alina Tănase                                                                                                                                          Cristina Dan                                             Dan Kalber                              
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