
~ypMA/y,4

PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT 

LEGE 

pentru modificarea Legii nr.379/2003 privind regimul mormintelor 

şi operelor comemorative de război 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.I: Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor 
comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.700 din 7 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

1. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins: 
„Art.8.- (1) Mormintele şi operele comemorative de război situate pe 

teritoriul României sunt bunuri de interes public naţional şi fac parte din domeniul 
public al statului, in măsura în care, la data intrării în vigoare a legii, nu fac parte 
din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale sau nu stint proprietate 
privată a persoanelor fizice sau juridice. 

(2) Mormintele şi operele comemorative de război care fac 
parte din domeniul public al statului sunt inalienabile, imprescriptibile şi 

insesizabile şi sunt monumente de for public. Acestea sunt date în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale, care va putea decide prin ordin al ministrului 
apărării naţionale cu privire la delegarea administrării către unităţile militare 
teritoriale aflate în subordinea sa." 

2. La articolul 8 alineatul (4) se abrogă. 
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3. Articolu110 va avea următorul cuprins: 
,,Art. 10.- În cazul în care imobilul pe care se afla dispuse morminte şi 

opere comemorative de război nu are proprietar cunoscut, obligaliile ce decurg din 
prezenta lege revin Ministerului Apărării Nalionale." 

4. Articolu115 va avea următorul cuprins: 
,,Art. 15.- Modificarea sau strămutarea mormintelor on a operelor 

comemorative de război, care nu stint parte a domeniului public al statului, se face 
cu avizul Oficiului Nalional pentru Cultul Eroilor." 

5. La articolul 20 alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Instituţiile publice şi autoritălile administraţiei publice locale 

sunt obligate să ţină propria evidenlă a mormintelor şi operelor comemorative de 
război aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale." 

6. La articolul 22, litera b) va avea următorul cuprins: 
„b) pentru cele dispuse pe teritoriul naţional şi care aparţin domeniului 

public al statului, din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, iar pentru cele care 
aparlin domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale, din bugetele 
acestora." 

7. Articolul 23 va avea următorul cuprins: 
„Art.23.- Întreţinerea şi marcarea mormintelor şi operelor comemorative 

de război străine, aflate pe teritoriul României, se realizează potrivit legii şi în 
conformitate cu tratatele internaţionale la care România este parte." 

8. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins: 
„Art.24.- (1) În funcţie de importanta şi de amploarea lucrărilor de 

înfiinţare sau de protej are a mormintelor şi operelor comemorative de război 

româneşti şi străine, aflate pe teritoriul nalional, care nu sunt parte din domeniul 
public al statului, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor poate susţine fmanţarea 

sau cofmanţarea acestora din bugetul propriu. 
(2) Lucrările prevăzute la alin.(1) privind once morminte şi 

opere comemorative de război româneşti şi străine, aflate pe teritoriul României 
sunt lucrări de interes public najional pentru care nu se datorează taxa pentru 
eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire." 
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Art.II: (1) În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii, Ministerul 
Apărării Naţionale prin Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor va realiza un 
inventar centralizat al tuturor mormintelor şi operelor comemorative de război 

situate pe teritoriul României, va evalua stadiul de conservare şi întreţinere a 
acestora şi va face propuneri pentru protejarea şi punerea lot în valoare. 

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, 
unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia predării, în original, către Ministerul 
Apărării Naţionale a tuturor documentelor din arhiva proprie referitoare la 
morminte şi opere comemorative de război aflate în domeniul public al unităţii 

administrativ-teritoriale, respectiv în copii legalizate a documentelor privind 
morminte şi opere comemorative de război aflate în domeniul privat al unităţii 

administrativ-teritoriale. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 
condi(iile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constitu(ia României, 
republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


