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RAPORT 

asupra proiectului de Lege privind declararea zilei de 26 octombrie - Ziua Mişcării de 
Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomunişti  

 
        1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege privind declararea 
zilei de 26 octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962, 
Ziua Partizanilor Anticomunişti, trimis cu adresa nr. PLx 551 din 7 decembrie 2017 şi 
înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c-
12/1205/7.12.2017. 

  Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 405 
din 31.05.2017. 

Senatul a adoptat proiectul de Lege, în şedinţa din 4 decembrie 2017.   
  Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a 

avizat favorabil proiectul de lege, în şedinţa din 14 decembrie 2017. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare declararea zilei de 26 octombrie ca 

zi a Mişcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor 
Anticomunişti, ocazie cu care vor avea loc activităţi festive şi se vor acorda distincţii 
supravieţuitorilor din rândul mişcărilor de partizani anticomunişti, precum şi urmaşilor de 
gradul I sau II. 

2.  Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 

3.   La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Nicolae Nasta , secretar de 
stat pentru Relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 
         4 .  Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

          5.   Membrii Comisiei pentru apărare, ordine  publică și siguranță națională  au  fost  
prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă. 

6.   În urma dezbaterilor, în şedinţa din 6.02.2018, cu majoritate de voturi, Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională propune plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea proiectului de Lege, din următoarele considerente: 
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 În acest moment sunt în vigoare acte normative și anume Legea nr. 247/2011 și 
Legea nr.198/2011, care pe fond, reglementează, în mod similar, comemorarea 
evenimentului prevăzut de inițiativa legislativă astfel încât, nu se apreciază a fi necesară 
promovarea inițiativei legislative. 

 Stabilirea în sarcina Președintelui României a organizării de ,,activități festive’’ 
pentru  marcarea  Zilei Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944 -1962, Ziua 
Partizanilor Anticomuniști este în contradicție cu prevederile art. 94 din Constituție, 
referitoare la atribuțiile președintelui României. De asemenea, stabilirea și în sarcina 
autorităților publice locale a aceleași obligații este de natură să creeze și premisele unor 
vicii de neconstituționalitate în raport cu principiul autonomiei locale, prevăzut la art. 120 
alin (1) din Constituție.  

 Totodată, măsura propusă prin inițiativa legislativă apare ca fiind lipsită de claritate 
și predictibilitate, nerezultând clar modalitatea de finanțare.  

 Aplicarea prevederilor art.3 din inițiativa legislativă, potrivit cărora autoritățile 
publice centrale și locale vor organiza activități festive pentru marcarea acestor evenimente, 
va conduce la un efort bugetar suplimentar, astfel încât s-ar fi impus respectarea 
prevederilor art. 138 alin (5) din Constituția României, republicată, potrivit cărora ,,Nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare’’. 

 
  

 
 
 

                   Preşedinte                                                               Secretar 
    
 
            Dorel – Gheorghe Căprar                                     Dumitru Lupescu  
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              Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 
declararea zilei de 26 octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 
1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomunişti, trimis cu adresa nr. Plx 551 din 7 
decembrie 2017 şi înregistrat cu nr. 4c -12/1205 din 7.12.2017.  

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