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perioada 1944-1989” 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 
declararea zilei de 9 martie „Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din perioada 1944 – 1989”,  trimis cu adresa nr. 
PL-x  32 din 15 februarie 2011 şi înregistrată sub nr. 31/80 din 16 februarie 2011. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din             
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor  este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu unele observaţii şi propuneri, conform 
avizului nr. 1163 din 29 septembrie 2010. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de 9 martie (Ziua pomenirii Sfinţilor 
Mucenici) – “Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din 1944 – 1989” ca zi comemorativă a celor care s-au opus 
regimului totalitar comunist.  
               În conformitate cu  prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia juridică a dezbătut iniţiativă legislativă în şedinţa din 29 martie 2011. 
      Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei au analizat şi poziţia Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, conform căreia proiectul de Lege nu are impact bugetar asupra 
bugetului de stat. Prin această iniţiativă legislativă se instituie o zi naţională de comemorare a tuturor victimelor 



  

regimului comunist din România. În acest mod, s-ar asigura coerenţa unei politici de memorie la nivelul statului român, 
oferindu-se posibilitatea constituirii unei pedagogii destinate să educe tinerele generaţii în spiritul respectului profund 
faţă de toate victimele dictaturii comuniste. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, domnul Ioan Stanomir, preşedinte executiv. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei şi de către invitaţi, 
s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
propunerea legislativă privind declararea zilei de 9 martie (Ziua Pomenirii Sfinţilor Mucenici) – “Ziua Deţinuţilor 
Politici Anticomunişti din 1944-1989”, cu amendamentele admise, astfel cum sunt redate în Anexa I la prezentul 
raport.  

Din numărul total de 22 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, au participat la dezbateri 20 
deputaţi.  

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

 
 

 
PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR, 

                           Daniel BUDA                                            Gabriel ANDRONACHE 
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ANEXA  I 
 

la proiectul de Lege pentru declararea zilei de 9 martie „Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din perioada 
1944 – 1989”  

 
Nr. 
crt. Text propunere legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

1.          L E G E

pentru declararea zilei de 9 martie „Ziua 

Deţinuţilor Politici Anticomunişti din 

perioada 1944 -1989"

Nemodificat  

2. Art. l - Se declară ziua de 9 martie „Ziua 
Deţinuţilor Politici Anticomunişti din perioada 
1944 - 1989".

Art. l - Se declară ziua de 9 martie „Ziua 
Deţinuţilor Politici Anticomunişti din 
perioada 1944 - 1989", care în calendarul 
creştin – ortodox este „Ziua Pomenirii 
Sfinţilor Mucenici”. 
 

Autor: Consiliul Legislativ

 

3. Art. 2 - (1) Autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale pot organiza manifestări 
prilejuite de aceste evenimente.

Art. 2 - (1) Parlamentul, Preşedintele 
României, Guvernul, autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale 
organizează manifestări prilejuite de 
comemorarea zilei prevăzute la art. 1. 
 

Autor: Comisia juridică
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4. (2) Fondurile alocate pentru comemorarea 
diverselor evenimente ale deţinuţilor politici 
anticomunişti din perioada 1944 -1989 vor fi 
folosite, dacă este cazul, din bugetele consiliilor 
locale şi judeţene sau din bugetul fiecărei 
autorităţi publice centrale, în funcţie de 
veniturile proprii specifice fiecărei instituţii în 
parte, venituri prevăzute în planurile bugetare 
cu ocazia organizării de manifestări sau 
comemorări cultural-istorice.

(2) Fondurile necesare alocate pentru 
comemorarea diverselor evenimente ale 
deţinuţilor politici anticomunişti din perioada 
1944 -1989 pot fi asigurate şi din bugetele 
locale sau din bugetul autorităţilor şi 
instituţiilor publice.   
 

Autor: Comisia juridică

 

5. Art. 3 - Prezenta lege intră în vigoare 
la data de 1 septembrie 2011.

Se elimina. 
 
Autor: Comisia juridică

 

 
 
 
Consilier, 
Iuliana Fuiorea 
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