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                                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI  

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                 Nr.4c-20/ 146   /11 mai 2021 

           pentru femei şi bărbaţi 

Proces-verbal 

al lucrărilor Comisiei din data de 11 mai 2021 
 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi–a desfăşurat lucrările fizic și online 

în data de 11 mai 2021, la orele 10, având pe ordinea de zi următorul proiect de lege: 

1. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr.341/2004 a recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la 

Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-

Lupeni - august 1977 (PL-x nr. 180/2021) 

Şedinţa fizică și online a fost condusă de domnul preşedinte Dan Tanasă, care a declarat deschise 

lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu majoritate de 

voturi.  

1. La dezbaterea Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.341/2004 a recunoştinţei 

pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească 

anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă 

din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 (PL-x nr. 180/2021)  a luat cuvântul domnul preşedinte şi a 

prezentat obiectul de reglementare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta 

muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească 

anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și instituirea unor soluții legislative pentru situații tranzitorii, având în vedre faptul că, prin 

noua reglementare, sunt afectate raporturi sau situații juridice născute sub vechea reglementare, dar 

care nu și-au produs în întregime efectele până la data intrării în vigoare a noii reglementări. Domnul 

președinte Dan Tanasă a propus un aviz negativ pentru proiectul de lege întrucât consideră 

inoportună abordarea acestui subiect al acordării certificatelor de revoluționar după 30 de ani de la 

evenimentele din 1989 considerând o lipsă de respect să soliciți un certificat de revoluționar prin 

modificarea criteriilor după atâția ani. 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată pentru avizare, acesta 

urmând a fi trimis către Comisia juridică care este sesizată în fond. În urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui aviz nefavorabil. 

 În cadrul lucrărilor au fost prezenţi: domnul Tanasă Dan-preşedinte, Șerban Gianina-

vicepreședinte, Enachi Raisa-secretar. Au participat online: Holban Georgeta-Carmen-

vicepreşedinte, Sandu Viorica–secretar, Calista Mara-Daniela, Csep Eva-Andrea, Cambera Oana-

Alexandra, Ilișanu Claudiu-Augustin, Paraschiv Rodica, Rizea Cristina Camelia și Ungureanu 

Emanuel-Dumitru. 

PREŞEDINTE,  

DAN TANASĂ 
Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar        


