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Comisia pentru administraţie publică
Nr. XXX/161/21.06.2022

RAPORT SUPLIMENTAR

asupra Propunerii legislative pentru instituirea Zilei Memoriale a
Holodomorului

(L329/2022)

în conformitate cu prevederile artl09 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, în şedinţa din 14.06.2022, Plenul Senatului a hotărât 
trimiterea spre reexaminare a Propunerii legislative pentru instituirea Zilei Memoriale 
a Holodomorului, iniţiată de: Berea Chstinel-Gabhel - senator USR; Rizea Cristina Camelia - 
deputat USR_PLUS; Toda Daniel-Liviu - deputat USR_PLUS

Propunerea legislativă are ca obiect instituirea Zilei Memoriale a Holodomorului, in a 
patra sâmbătă a lunii noiembrie a fiecărui an.

Potrivit expunerii de motive, în argumentarea propunerii legislative se precizează că, 
"La 28 noiembrie 2006, Parlamentul Ucrainei a aprobat o rezoluţie care afirmă că foametea 
forţată din perioada sovietică a fost un act de genocid împotriva poporului ucrainean. Alte 
24 de state au recunoscut că foametea din 1932-1933 a fost un act de genocid.

O declaraţie comună a ONU din 2003 a definit foametea ca rezultat al politicilor şi 
acţiunilor "crude" care au dus la moartea a milioane de oameni.La 23 octombrie 2008, 
Parlamentul European a adoptat o rezoluţie prin care a recunoscut Holodomorul ca fiind o 
crimă împotriva umanităţii.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a transmis un aviz
favorabil.

1



Consiliul Economic şi Social a analizat propunerea legislativă şi a transmis un aviz
negativ.

Comisia pentru cultură şi media a analizat propunerea legislativă şi a transmis un
aviz favorabil.

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile 

art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, domnul Secretar de Stat - 

Andras Demeter, din partea Ministerului Culturii.

în şedinţa din data de 21.06.2022, desfăşurată oniine şi la sediul Senatului, membrii 

Comisiei pentru administraţie publică au reanalizat propunerea legislativă, amendamentele 

primite şi au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea unui raport 

suplimentar de admitere cu amendamente admise, prevăzute în anexa care face parte 

integrantă din prezentul raport suplimentar.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 13 senatori, din totalul de 14 membri ai

comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 13 voturi.

Comisia pentru administraţie publică supune spre dezbatere şi adoptare. Plenului 

Senatului, raportul suplimentar de admitere cu amendamente admise şi propunerea 

legislativă.

Prin conţinutul său normativ propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 alin.[2) din 

Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l} din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin.(73 pct. 1 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, Senatul 

este primă Cameră sesizată.

Preşedinte, Secretar,

ăroMZsolt :or POPA Măricelsenator CSASZÂR
V'
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Anexă

la Raport Suplimentar Nr. XXX/161/21.06.2022

AMENDAMENTE ADMISE

La Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Memoriale a Holodomorului

(L329/2022)

Nr. Propunere legislativă pentru Text amendament propus Observaţii
crt.

Titlul propunerii legislative1. Titlul propunerii legislative se modifică 
după cum urmează:

Lege pentru instituirea Zilei de comemorare a 
victimelor Marii Foamete (Holodomor) din 
fosta URSS

Amendament votat cu unanimitate de 
voturi

Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a 
Holodomorului

2. Art. 1 se modifică si va avea următorul 
cuprins:

Amendament votat cu unanimitate de 
voturi

Art. 1- Se instituie Ziua de comemorare a 
victimelor Marii Foamete (Holodomor) din 
fosta URSS, marcată anual în a treia sâmbătă 
a lunii aprilie.

Art. 1. - Se instituie "Ziua Memorială a 
Holodomorului”, care se comemorează 
în fiecare an în a patra sâmbătă a lunii 
noiembrie.
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Amendament votat cu unanimitate de 
voturi

3. Art.2 se modifică si va avea următorul 
cuprins:

Art. 2. - în înţelesul prezentei legi, prin "Marea 
Foamete" (Holodomor) se înţeleg politicile 
genocidare realizate de regimul sovietic care au 
provocat moartea prin înfometare a milioane de 
oameni nevinovaţi din fosta URSS [Belarus, 
Kazahstan, Republica Moldova, Federaţia Rusă, 
Ucraina etc.).

Art. 2. - în înţelesul prezentei legi, prin 
"Holodomor" se înţelege actul de genocid 
asupra poporului ucrainean, realizat de 
regimul comunist sovietic între anii 1932- 
1933, prin organizarea unei foamete 
artificiale în masă pe teritoriul Ucrainei, 
provocând astfel cu bună ştiinţă câteva 
milioane de morţi.

4. Amendament votat cu unanimitate de 
voturi

Alin. (1) şi (2) ale art.3 se modifică si vor 
avea următorul cuprins:

Art. 3. - (13 în scopul marcării Zilei de 
comemorare a victimelor Marii Foamete 
(Holodomor) din fosta URSS, autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale, precum 
şi organizaţiile neguvernamentale pot organiza 
evenimente şi activităţi publice.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale 
şi locale pot contribui la organizarea 
evenimentelor şi activităţilor publice prilejuite 
de comemorarea victimelor Marii 
Foamete(Holodomor) din fosta URSS prin 
acordarea de sprijin logistic şi/sau alocarea de 
fonduri, în limita alocărilor bugetare aprobate în 
acest scop.

Art. 3. - (13 In scopul marcării "Zilei 
Memoriale Holodomorului",
autorităţile administraţiei publice centrale 
şi locale, precum şi organizaţiile 
neguvernamentale pot organiza
evenimente şi activităţi publice.

a

(23 Autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale pot contribui la 
organizarea evenimentelor şi activităţilor 
publice prilejuite de comemorarea 
Holodomorului prin acordarea de sprijin 
logistic şi/sau alocarea de fonduri, în
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limita alocărilor bugetare aprobate în 
acest scop.

Autori: Membrii comisiei pentru Administraţie 
Publică
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