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AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind modificarca şi completarea
Legii nr.341/2004 a recunotinţei 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

Analizând propunerea legislativă privind modificarea şi
completarea Lcgii nr.341/2004 a recunoştinţei pentru victoria
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pcntru revolta
muncitorească anticomunistă de la Braşov din noicmbrie 1987 i
pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului -

Lupeni - august 1977 (b99!23.03.2021), transmisă de Secretarul
General al Senatului cu adresa nr.XXXV/1729129.03.2021 i
înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D218130.03.2021,

CONSILIIJL LEGISLATIV

În temeiuł ait2 Jin.ĺ lita) din Legea nr.73/1993, npublicată şi ai art46(2)
din Regulamentul de organizare i Iincţionare a Consiiiului Legislativ.

Avizează favorabil propunerea legislativă. cu urmatoarele
observaţii şi propuneri:

1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii
nr.341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1 989, pentru revolta munçitorească anticomunistă de la
Braşov din noiembrie 1987 i pentru revolta munçitorească
anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, çu modificările
i completările ulterioare, precum şi instituirea unor soluţii legislative
pentru situaţii tranzitorii, având în vedere faptul că, prin noua
reglementare. sunt afectate raporturi sau situaţii juridice născute sub
vechea regĺementare, dar care nu şi-au produs în întregime efectele
până la data intrării în vigoare a noii reglementari.
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lntervenţiile legislative vizează, potrivit Expunerii de motive

„reîntiiiitarea eoni/siei par/ameníare eu menţiiierea s/ngurei atribziţii

constituţionale pe eare /egea o prevede în sarcina comisiei antecitate,

aceea de avizare a aete/or normative mod/fîcatoare, de comp/etare

sau de abrogare a normeĺor preväzute de Legea nr. 34Jĺ2004. Acriíala

eoni/sie îi va îi?eeta aetivi(atea eonform normelor propuse prin

proiecz'uI de ĺege."
Prin conţinutul său nonTiativ, propunerea Iegislativă face parte

din categoria legilor organice, iar în aplicarea art.75 alin.(1) din

Constitutia Rornâniei, republicată, priiTia Cameră sesizată este Senatul.

Mentionărn că, prin avizuł său, Cünsiliul Legislativ nu se poate

pronunta asupra oportunităţii soluţiilor propuse.

2. Sernnalăm că o propunere legislativă care avea ca übiect

modif'icarea i completarea Legii recunostintei pentru victoria

Revüluţiei Rornâne din Decembrie 1 989, pentru revolta muncitorească

anticomunistă de la Brasov din noiernbrie 1987 i pentru revolta

muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977

nr.341!2004 (nr.b9/'02.02.2021) a fost translTiisă spre avizare de

Secretarul General aI Senatului cu adresa nr.XXXV!578!04.02.2021 i

înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D51 din 04.02.2021, ťiind

ernis avizul negativ nr.73!25.02.2021.
Respectiva propunere legislativă se află în procedură parlarnentară Ia

Senat. Pentru sisternatizarea legislativă i evitarea paralelisrnelor,

recomandărn dezbaterea concomitentă a acestor propuneri 1 egislative,

în vederea adoptării unui singur act normativ.
3. Referitor la Expunerea de motive, semnalărn că aceasta nu

respectă structura instrurnentului de prezentare i rnotivare prevăzută

la art.3j din Legea nr.24/2000, republicată, cu modiťicările i

completările ulterioare. Astf'el, nu sunt clar prezentate cerinţele care

reclarnă intervenţia norrnativă. cu ref'erire specială la insuflcienţele i

neconcordanţele reglementărilor în vigoare, nici ťinalitatea

reglementărilor propuse, cu evidenţierea irnplicaţiilor pe care

reglementarea propusă le are asupra Iegisĺaţiei• în\igoare, i nici

măsurile de implementare a soluţiilor legislative preconizate.

Totodată, precizăm că în Expunerea de motive sunt menţionate

soluţii łegislative care nu se regăsesc în conţinutul propunerii

legislative, precurn cea potrivit căreia se preconizează „reínfîinarea

comisieiparlamentare" ori ceie potrivit cărora „această eomisie îş/ va

[nceta aet/vitatea conforni norme/or propuse prin proieetu/ de /ege" i
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„în temeiul prezentei propuneri /egislative. Comisia conzuiiă va fî

reîĺ7ţîinţată".
De asemenea, unele formulări din instrumentul de motivare i

prezentare sunt improprii stilului normativ, cum ar ťi expresiile

„.Acesĺe dispo:iţři au funcţionat sub prezum(ia de constituţiona!itaťe

iĺ7să caracteru/ /or neconstituţiona/ nu poaťefi tăgăduit" sau sintagma

„Secretarřarul de Stat va refzce acteĺe admžnistrative".

Menţionăm că, potrivit considerentelor exprimate în Decizia

Curţii Constitutionale nr.682 din 27 iunie 2012, .dispoz/ţii/e art.6 din

Legea nr 24ŕ2000 privind norme/e de tehnică legis/ativă, repub/icată

f. . .]‘ cz.t modifîcările .i comp/eíările zilrerioare iizstitziie obligaţiu

fundainentării actelor norinative. [.. .J. Lipsa unei fîindamentări

temeinice a actului iiormativ în discufie determină, f. . .J, încălcarea

prevederi/or din Constiruţie cuprinse în arť. I a/in. (5) f.. .J".
4. Menţionăni că, potrivit prevederilor art.7 alin.(3') din Legea

nr.24!2000, introdus prin art.I pct.1 din Legea nr.29!20ĺ ĺ' pentru

rnodiťicarea i cornpletarea Legii nr.24!2000 privind normele de

tehn ică legis Jativă pentru eiaborarea actei or n ormative, „Propiiiierile

/egislarive, proiectele de legi i cele/alŤe proiecte de acte normative

vor fř însofiťe, în inod oblżgaroriu, de o eţ'űluűre preliminară a

iinpactului noiĺor regíeinentări usupra drepturilor i ĺibertă(ilor

fundainentale aíe oinuÍui".
Evaluarea preliminară a impactului noilor reglernentări asupra

drepturilor i libertăţilor h]ndamentale ale ornului reprezintă un set de

activitäţi si proceduri realizate cu scopul de a asiguľa o fundarnentare

adecvată a initiativelor legislative, în vederea, atât a evaluării

irnpactului legislaţiei speciťice ín vigoare Ja rnornentul e]aborării

proiectului de act normativ, cât şi a evaluării impactului politicilor

pubiice pe care proiectul de act normativ le implementează.
5. La titlu, sernnalărn că intervenţiile Iegislative propuse sunt

doar de natura rnodiťjcării. De asemenea, rnentionărn că titlul Legii

nr.34 1!2004 este redat greit.
Ca urrnare, în considerarea dispoziţiilor art.41 alin.(,1) din Legea

nr.24!2000, republicată, cu rnodiťicăr1e i completările ulterioare,

precum i pentru o exprimare speciťică stilului norrnativ, titłul trebuie

reforrnulat, astfel:

‘ Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.182 din 15 martie 201 1.
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„Lege pentru i;wdiJicarea Legii recunotinţei pentru

victoria Revo/utiei Romćine clin Deceřnbrie J 989. pentru tevolta

řfluncitoľească anticojministă de Ia Brasov din noiembrie 1987 şi

pentru revolra řnuí7citorească anticomunistă a'in ĺĺalea Jiu/ui — Lupeni

- augusr I 977 nr. 341/2004".
Totodată, după acest model va ťi redat titlul Legii nr.341!2004

atât în Expunerea de rnotive, cât în tot cuprinsul propunerii legislative.

6. Din punct de vedere al respectării norrnelor de tehnică

Jegislativă, este necesară reformularea părţii introductive a art.I,

astfel:
„4rí. J. — Legea recunotinţei penĺru victoria Revoluţiei

Románe din Decembrie J989, pentru revo/tći inu;icitorească

ant/comunjstă 1e /a Braov dii7 noiembrie J 98 7 i pentru revolta

muncirorească anricomunistă din Va/ea Jiu/ui — Lupeni — august 1977

‚zr.341ĺ2004, puh/icară in Monirorzi/ Oficial a/ României. Partea L
nr. 654 din 20 iu/ie 2004, cti modif7cările i comp/erări/e u/rerioare, se

nwdijică după cuin urmează:".
Totodată, sinta2ma .‚se inoc/zfzcă şî' din cuprinsul părţilor dispozitivc

ale pct.1-6 trebuie eiiiriinată, deoarece intentia de modiťicare este deja

exprirnată in partea introductivă a art.ł.
7. La partca dispozitivă a art.1 pct.1, pentru supleţea textului,

propunern ca sintagma „a/ineate/e (3), (4), (5) si (7)" să ťie reformulată,
astfel: „a/ineate/e (3 -(5) si (7)".

8. La art.I pct.2, referitor ]a sintagrna ‚Secrerariarul cle Sraĺ

pentru Prob/eme/e Revo/uŢionari/or din Decembrie 1989" din norma

preconizată pentru art.9 alin.(2), semnalăm că denurnirea corectă a

Secretariatului este „Secretariaru/ a'e stat pentru recunoaterea

‚neritelor luptătorilor îinpotriva reginiului eoinuizist iíistaurat în

Românki în perioada 1945-1989", astfel curn rezLlltă din dispoziţiile

art.1 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.563!2014 privind

organizarea i funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaterea

rneritelor luptătorilor împotriva regirnului cornunist instaurat în

Rornânia în perioada 1945-1989, republicată, cu rnodiťicările i

completările ulterioare.
Totodată, precizăm că, potrivit prevederilor art.3 Iit.d) din

Legea nr.341!2004, Secretariatul de Stat pentru recunoasterea

nieritelor luptătorilor îrnpotriva regimului cornunist instaurat în

România în perioada 1945-1989 este denumit ín cuprinsul

respectivului act norrnativ ca „Secretariarul de Star".
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Ca urrnare, pentru unitate terrninologică, este necesară înlocuirea

sintagmei „Secrerar/aru/ de Sraí pentru Prob/eme/e Revo/uţ/onari/or

diii Deeemhr/e I 989" cu sintagma „Secľetariatul de Stať'.
In considerarea celor de rnai sus, precum i a faptului că utilizarea

ajterj]ativă a celor două titu]aturi se regăseşte i în alte prevederi cw•e nu fac

obiectul intervenţiilor legislative, precurn art.3 al in.( 4), art.3 ‚ lit.d), art.4

alin.(2)-(4) si art.9 alin.(1), propunem ea ÎJ1 finalul art.I să fie introdus un

nou punct, rnarcat ca pct.7, care să dispună înlocuirea denumirii caie nu mai

este actuală cu sintagrna „Secreturiatul de Stat".

Referitor ]a textul ajin.(3), pentru un spor de rigoare norrnativă, este

necesară elirninarea sintagrnei „conform noniie/or metodo/ogŕce", deoarece,

de plano, eliberarea, acordarea i atribuirea certifiçatelor eroilor-Illartiri se

realizează în conforrnitate cu prevederile actului normativ asupra căruia se

interv ine.
ln ceea ce priveste soJuţia legislativă preconizată pentru alin.(5),

pentru unitate terrninologică cu norma propusă pentru art.26, este

llecesară în]ocuirea sintagmei „secţia de coníeneios administraíiv i

Jîscal a trŕbunaluluŕ coinpetent" cu sintagma „secţia de contencios

adm /nistratŕv ŕ fîscal a trib unaíuíuî'.
Formulăm prezenta observaţie i pentľu art.I pct.3, în ceea ce

privete nornia propusă pentru art.92 alin.(7).
Totodată, având în vedere faptul că Łegea contenciosului

administrativ nr.554!2004, cu modificările i cornpletările ulterioare, este

pentru prirna dată citatä, este necesar a se illdica j titlul acesteia.
9. La art.I pct.3, în ceea ce privete textul prevăzut pentru art.92

alin.(7), pentru rigoarea exprirnării, propunern eliminarea pi-epoziţiei „de" din

sintagrna „se soluţioneccă de înfonJ'.
10. La art.I pct.4, referitor la norrna preconizată pentru art.łĺ,

pentru unitate terminologică cu art.31 Iit.g) dili actul normativ asupra

căruia se intervine, este necesară înlocuirea sintagrnei „Cornisia

par/amenrară a Revohíţionarŕ/or d/n Decembrie 1989" cu sintagma

comisia pariameníară".
Totodată, avänd în vedere că soluţia legislativă face trirnitere la actul

norrnativ din care face parte respectivul articol, propunern ca sintagrna

„referitoare la inodificarea si completarea Legii nr34L2OO4" să fie

reforrnulată, astfel: ‚.referitoare /a modifîcarea şi comp/erareaprezentei legi".

Referitor la soluţia legislativă prin care se acordă Comisiei

parlamentare atribuţia de avizare a proiectelor de lege care vizează

rnodificarea i conipletarea Legii nr.341!2004, menţionărn că, potrivit
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prevederilor art.74 aliji .( 3) din Constituţia Rornâniei, republicată.

Guvernul îi exercită dreptul la iiiiţiativă Iegislativä prin interrnediul

proicctelor đe legc.
Sernnalărn că, în actuala redactare, norrna este insuficient de

clară. deoarece nu se întelege dacă respectiva atribuţie de avizare are

în vedere proiectele de lege anterior însuirii de către Guvern. după

finalizarea procesului de avizare interrninisterială, sau ulterior

înregistrări i acestora spre dezbatere i adoptare Parlamentulu i.

Ca urmare a celor de mai sus, precum i a f'aptului că, prin

prezenta propunere JegisJativă, ma)oritatea atribuţiilor Comisiei

pariarnentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 au fost

elirninate, ťiind limitate exclusiv Ia activitatea de avizare, care este

incertă din punctul de vedere al f'recvenţei proiectelor de lege i al

propunerilor legislative care pot f'ace obiectul avizării, este de analizat

dacă respectiva comisie comună perrnanentă a celor două Carnere aJe

Parlanientului îsi rnai justifică existenţa. In acest sens, sernnalărn că,

de p/ano, proiectele de ]ege i propunerile legislative care vizează

rnodiťicarea i cornpletarea Legii nr.341ĺ2004 sunt avizate de

coniisiile de specialitate ale celor două Carnere ale Parlarnentului.
1 1. La art.I pct.5, referitor Ia textul propus pentru art.15, pentru o

inforniare corectă, propuneiii ca citarea Decretului-lege nr. I 24! 1 990 să se

facă astfel: „Decretii/—Iege ni ]24']99O privbzd iiisíituirea «Foizdului

Libertatea», cu modificări/e ulterioare".
Totodată, sernrialăm că în text ar putea să fie prevăzută ipotezajuridică

a đesfăurării activitătii Fundaţiei q,Fondul Lihertatea" sub controJul

Secretariatului de Stat, în locul aceleia a continuării activităţii acesteia.

Ca urrnare a celor de niai sus, recomandărn refonriularea normei

preconizate pentru art.15, astfel:
‚Ar. ]5. — Fundatia f'ondu/ Lihertatea, eonstituită prin Decretu/—

lege nr. 124ĺ]99Oprivind bzstituirea «Fo,zdului Libertatea»,, cu modżticări/e

u/terioare, îsi desfasoară acĺivitatea sub controĺul Secretariatu/ui de Stat.".

12. La art.I1, pentni supleţea textului, propunern elirni.narea datele de

identificare ale editorialului în care a fost republicată Legea nr.96!2006,

republicată, cu rnodificările i completările ulterioare.
Totodată, în ceea ce privete rnodalitatea de comunicare a restituirii

contestaţiilor nesoluţionate, pentru un spor de rigoare norrnativă,

recornandărn înlocuirea sintagmei „coníestatii/e neso/u,Íionate se i'estituie cit

mandat potal, cu eonjirrnare de primire" cu sintagrna „contestaţiiie
neso/uţionate se restituie în pĺic închis, prin potă, cu scrisoare
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reco,iia,,dată, cu co,ijirmare de primire,", precum i a sintagrnei .dara

returiiării coiitesfaŢiei. dară înscrisă in conjhmarea (Ie primue a mandatului

pota/" cu sintagma „data restituirii contestaţiei, asţfei cui,I este inscrisă in

conjîrinarea de priinire".
13. La art.IV, pentru o expirnare specifkă stilului norrnativ,

recoinandăm ca sintagrna .‚va acrua/iza" să fe inlocuită de sintagrna q,Va

iiiodjfica îil nwd corespunzătoť'.
Totodată, propunem eliminarea sintagrnei „ciě modf7cărřle i

comp/etărř/e aduseprinprezenta /ege", din finalul textului, ca inadecvată.

14. La art.V, pentru un spor de rigoare norrnativă, este necesară

reforrnuarea textuJui, astfeJ:
q,Ai_t. ĺ' — Legea recunotinfei peníni victoria Revoluţiei

Roinôiie diii Decem brie ] 989. peiitru revo/ta inunciforească

anticomunisră de la Brasov diii noiembrie 1987 i pentrti revolta

muncitorească anticomunistă din Va/ea Jiu/ui — Lupeni — alĺglÁst ]977

nr.341ĺ2004, piíb/icafă în !víonitoru/ Ofîcia/ a/ Romôiiiei, Partea L
nr. 654 din 20 izilie 2004. cu inoclŕtîcărřle .i completările u/terioare,

precuin i ciě inodjficăriíe aduse pi.iii prezeiita /ege, va Ji repubiicată

în tíoniroru/ Ofîcia/ a/ Romôniei, Paj-tea i, dôndu—se Ťexte/or o noiiă

numerotare.
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