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Către 

               BIROUL PERMANENT AL CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor 

comemorative de război  trimis cu adresa nr. PLx. 206  din 29 aprilie 2020 şi 

înregistrat cu nr. 4c-15/131 din 04.05.2020.  

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

Preşedinte 

Ion Mocioalcă 
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RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 379/2003 
privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război 

 
 1. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și 
operelor comemorative de război, trimis cu adresa nr. PLx. 206 din 29 
aprilie 2020 şi înregistrat cu nr. 4c-15/131 din 04.05.2020.  

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 1039/23.12.2019, a avizat 
favorabil acest proiect de lege.  

Consiliului Economic şi Social, conform avizului cu nr. 6516/17.12.2019, 
a avizat favorabil acest proiect de lege. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 
conform avizului cu nr. 4c-7/168 din 19  mai 2019, a avizat negativ acest proiect 
de lege.  

Senatul a adoptat ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicata,  în 
ședința din 21 octombrie 2019. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.379/2003, în sensul ca Ministerul Apărării Naţionale să preia în administrare 
toate mormintele şi operele comemorative de război aflate în domeniul public al 
statului, inclusiv cele aflate în domeniul public al unităţilor administratriv-
teritoriale şi să suporte cheltuielile aferente acestora. 

2. Prin obiectul de reglementare proiectul de lege, face parte din categoria 
legilor organice. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75


 

3. La lucrări au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Apărării Naționale, domnul secretar de stat Marius Bălu. 

4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 91 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

5.  Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
au fost prezenţi la ședință conform listei de prezență. 

6. În urma dezbaterilor, în şedinţa din 2.06.2020, cu unanimitate  de 
voturi, membrii comisiei au hotărât, respingerea proiectului de lege din 
următoarele considerente: 

• prevederile art. 10 din Legea nr. 379/2003 privind regimul 
mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările şi 
completările ulterioare, conferă deja atribuţii autorităţilor 
administraţiei publice locale sau centrale din unitatea administrativ-
teritorială pe al cărei teritoriu se află dispuse morminte şi opere 
comemorative de război şi al căror proprietar nu este cunoscut; 

• activitatea de avizare de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor a 
intervenţiilor asupra mormintelor si operelor comemorative de război 
care nu sunt parte a domeniului public al statului şi care derivă din 
atribuţiile sale, va fi obstrucționată si îngrădită, fapt ce ar conduce la 
limitarea gestionării eficiente şi corespunzătoare a regimului 
mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti şi străine 
de pe teritoriul naţional, drept pentru care statul român nu ar putea să-
şi îndeplinească în mod corespunzător atribuţiile prevăzute în tratate; 

• referitor la propunerea de modificare a art. 8 alin. (2) din Legea nr. 
379/2003, cu modificările şi completările ulterioare, semnalăm că 
mormintele de război nu pot fi definite ca fiind monumente de for 
public, având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 
120/2006 privind monumentele de for public, cu modificările şi 
completările ulterioare, act normativ care reprezintă sediul materiei 
pentru astfel de monumente şi care stabileşte atribuţii de gestionare în 
sarcina altor instituţii ale statului decât Ministerul Apărării Naţionale; 

• având în vedere numărul de morminte şi opere comemorative de 
război de pe teritoriul naţional, preluarea atribuţiilor consiliilor locale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale de către unităţile militare din 
teritoriu va conduce la schimbarea obiectivului principal al armatei şi 
supraîncărcarea militarilor cu activităţi care reduc din timpul destinat 
instruirii şi capacităţilor de reacţie a unităţilor militare. 



 

• totodată, semnalăm că intervenţia legislativă ar atrage după sine 
necesitatea efectuării de modificări şi asupra altor acte normative 
incidente domeniului mormintelor şi operelor comemorative de război, 
precum: Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 120/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea nr. 635/2004 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor etc. 

 
 
 

  
Preşedinte, 

 
Secretar, 

Ion Mocioalcă 
 

         Dumitru LUPESCU 
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