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asupra Propunerii legislativă pentru schimbarea regimului juridic al unor morminte de

război

(L649/2022)
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In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 

prin adresa nr. L649/2022, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului în 

vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra Propunerii legislative pentru 

schimbarea regimului juridic al unor morminte de război.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare declararea mormintelor de 

război, grupate în cimitire de onoare, ca fiind bunuri de interes naţional, precum şi 

trecerea acestora din domeniul privat al statului, respectiv din domeniul public al 

unităţilor administrativ-teritoriale, în domeniul public al statului şi darea în administrare 

Ministerului Apărării Naţionale.

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă.'

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil, cu observaţii.

Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative.



Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia 

pentru administraţie publică au avizat negativ propunerea legislativă.

în şedinţa din 22.11.2022, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte prezentul raport de 

respingere, cu motivarea că reglementarea regimului juridic al acestor morminte şi 

prevederea unor atribuţii ale Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor printr-o lege de 

sine stătătoare afectează claritatea, precizia şi previzibilitatea normelor aplicabile în 

materie, soluţiile legislative preconizate fiind susceptibile astfel de încălcarea 

prevederilor art. 1 alin. (5) din Constituţie, referitoare la obligativitatea respectării legii, 

în componenta sa privind calitatea legii.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile 

art.76 alin.(l) din Constituţia României, republicată.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională supune spre 

dezbatere şi adoptare, Plenului Senatului, prezentul raport de respingere, precum şi 

propunerea legislativă.

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

alin.(8), pct. 2 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, Senatul este 

primă Cameră sesizată.
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