
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor §i operelor

comemorative de razboi

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor §i operelor 

comemorative de razboi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 

700 din 7 octombrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica 

dupa cum urmeaza:

1. Alineatele (1) si (2) ale articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:

"(1) Mormintele §i operele comemorative de razboi situate pe teritoriul 

Romaniei sunt bunuri de interes public national si fac parte din domeniul 

public al statului, ?n masura in care, la data intrarii in vigoare a legii, nu fac



parte din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale sau nu sunt 

proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice.

(2) Mormintele §i operele comemorative de razboi care fac parte din 

domeniul public al statului sunt inalienabile, imprescriptibile §i insesizabile 

§i sunt monumente de for public. Acestea sunt date in administrarea 

Ministerului Apararii Nationale, care va putea decide prin ordin al 

ministrului apararii nationale cu privire la delegarea administrarii catre 

unitatile militare teritoriale aflate m subordinea sa."

2. AlineatuI (4) al articoluiui 8 se abroga.

3. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10-Tn cazul m care imobilul pe care se afla dispuse morminte §i opere 

comemorative de razboi nu are proprietar cunoscut, obligatiile ce decurg 

din prezenta lege revin Ministerului Apararii Nationale."

4. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15 - Modificarea sau stramutarea mormintelor ori a operelor 

comemorative de razboi, care nu sunt parte a domeniului public al statului, 

se face cu avizul Oficiului National pentru CultuI Eroilor."

5. AlineatuI (2) al articoluiui 20 va avea urmatorul cuprins:

"(2) Institutiile publice §i autoritatile administratiei publice locale sunt 

obligate sa tina propria evidenta a mormintelor §i operelor comemorative 

de razboi aflate m domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale."



6. La articolul 22, litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) pentru cele dispuse pe teritoriul national §i care apartin domeniului 

public al statului, din bugetui Ministerului Apararii Nationale, iar pentru 

cele care apartin domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale, din 

bugetele acestora."

7. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 23 - Tntretinerea §i marcarea mormintelor §i operelor comemorative 

de razboi straine, aflate pe teritoriul Romaniei, se realizeaza potrivit legii §i 

in conformitate cu tratatele Internationale la care Romania este parte."

8. Alineatele (1) si (2) ale articolului 24 vor avea urmatorul cuprins:

"(1) Tn functie de importanta §i de amploarea lucrarilor de mfiintare sau de 

protejare a mormintelor §i operelor comemorative de razboi romane§ti §i 

straine, aflate pe teritoriul national, care nu sunt parte din domeniul public 

al statului, Oficiul National pentru CultuI Eroilor poate sustine finantarea 

sau cofinantarea acestora din bugetui propriu.

(2) Lucrarile prevazute la alin. (1) privind orice morminte §i opere 

comemorative de razboi romane§ti §i straine, aflate pe teritoriul Romaniei 

sunt lucrari de interes public national pentru care nu se datoreaza taxa 

pentru eliberarea certificatului de urbanism §i autorizatiei de construire."



Art. II. - (1) Tn termen de 2 ani de la data intrarii m vigoare a legii, Ministerul 

Apararii Nationale prin Oficiul National pentru CultuI Eroilor va realiza un inventar 

centralizat al tuturor mormintelor si operelor comemorative de razboi situate pe 

teritoriul Romaniei, va evalua stadiul de conservare si Tntretinere a acestora si va 

face propuneri pentru protejarea §i punerea lor in valoare.

(2) Tn termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, unitatile 

administrativ-teritoriale au obligatia predarii, m original, catre Ministerul Apararii 

Nationale a tuturor documentelor din arhiva proprie referitoare la morminte §i 

opere comemorative de razboi aflate in domeniul public al unitatii administrativ- 

teritoriale, respectiv m copii legalizate a documentelor privind morminte §i opere 

comemorative de razboi aflate Tn domeniul privat al unitatii administrativ- 

teritoriale.


