
EXPUNERE DE MOTIVE 

Parlamentul României este „unica autoritate legiuitoare a ţării", dispune 
art. 61 din Constitutie. , 

Din dispoziţia constituţională se desprinde funcţia eşenţială a 
Parlamentului, aceea de Iegiferare, căreia i se adaugă cea de control 
politic asupra Guvernului şi de coordonare a autorităţilor publice 
autonome. 

Funcţia de organizare a executării legii şi de executare în concret a 
acesteia revine Guvernului, conform art.108 din Constituţie. Pe cale de 
consecinţă once competenţă stabilită în sarcina Parlamentului de 
organizare a executării legii, de natură administrativă, încalcă dispoziţii 
constituţionale consacrate prin dispoziţiile art.1 alin.(3), art.61 şi art.108 
din Constitutia României. 

În 
~

 contextul constituţional descris mai sus se încadrează dispoziţiile art.11 
şi cele derivate din aceasta, prevăzute de Legea nr.341/2004 a 
recunoştinţei pentru victoria Revo/uţiei Române din Decembrie 1989, 
pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Bra şov din noiembrie 
1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiu/ui - 
Lupeni - august 1977,  cu modificările şi completările ulterioare, referitoa re 
la activitatea pe care o comisie permanentă parlamentară o desfăşoară în 
organizarea executării legii prin avizarea unor acte cu caracter 
administrativ elaborate de o instituţie executivă a statului român, 
respectiv Secretariatu/ de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimu/ui comunist instaurat în România în perioada 1945 - 
1989, cât şi cu caracter jurisdicţional, prin substituirea instanţelor de 
judecată, în sensul soluţionării unor contestaţii cu evident caracter de 
contencios administrativ. 

Aceste dispoziţii au funcţionat sub prezumţia de constituţionalitate însă 
caracterul lor neconstituţional nu poate fi tăgăduit, fapt pentru care 
iniţiatorii propun modificarea şi completarea L.341/2004 în sensul 
eliminării competenţei Comisei parlamentare a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 de avizare a actelor administrative prevăzute de Lege şi 
de eliminare a activităţii jurisdicţionale constând în activitatea de 
soluţionare a unor contestaţii. 

Iniţiatorii propun reînfiinţarea comisiei parlamentare cu menţinerea 
singurei atribuţii constituţionale pe care p o le ea revede în sarcina 9 
comisiei antecitate, aceea de avizare a actelor normative modificatoare, 
de completare sau de abrogare a normelor prevăzute de Legea 
nr.341/2004. Actuala comisie î i va înceta activitatea conform normelor 
propuse prin proiectul de lege. 
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În temeiul prezentei propuneri legislative, Comisia comună va fi 
reî nfi i nţată în tern eî u I art. 81 din Legea nr. 96/2006 privind statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
Regulamentu/ui activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. 
Toate actele emise anterior intrării în vigoare a legii propuse de iniţiatori 
rămân valabile, fiind incidente normele aflate în vigoare la momentul 
emiterii. Actele care nu au parcurs etapele prevăzute de legea în vigoare 
până la intrarea în vigoare a noilor dispoziţii care elimină Comisia comună 
a revolutionarilor din Decembrie 1989 din circuitul administrativ de avizare , 
sau de solutionare a contestatiilor vor fi transmise Secretariatului de Stat , , 
care va reface actele administrative. Contestaţiile depuse la Comisie vor fi 
restituite petenţilor cu repunerea în termen pentru a formula contestaţie 
la instanţa competentă. 

Formularele tipizate vor fi republicate de către autoritateä executivă prin 
eliminarea avizului Comisiei din forma acestora. 

Iniţiatorii, prin modificările şi completările aduse Legii nr.341/2004, 
încadrează procedurâ de eliberare a certificatelor de revoluţionar în 
limitele constituţionale, fiind obligatorie readucerea Parlamentului în 
Iimitele Constituţiei, de unică autoritate legiuitoare prin eliminarea 
transgresării competenţei sale constituţionale prin care interfera în 
Corn petenţa puterii executive şi în competenţa p uteri i judecătoreti. 

Ca modalitate de reglementare aleasă de iniţiatori, evidenţiem că aceasta 
face obiectul art.56 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativă pentru elaborarea actelor normative respectiv modificarea şi 
completarea unui act normativ aflat în vigoare, în cauză fiind Legea 
nr.341/2004. 
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