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COMEMORATIVE DE RĂZBOI 

Lt. col. dr. NICULAE NlCULAE 

în decursul timpului, cei întorş i din bătă.Jie au cinstit 
memoria camarazilor lor căzuţi în focul luptelor, prin ridi
carea de monumente. Au existat chiar societăţi, asociaţii 
şi aşezăminte care au avut ca preocupare majoră cultiva
rea cultului eroilor prin ridicarea de opere comemorative 
de război. 

Încă în luna februarie 1871 a luat fiinţă Co1m:sia 11wnit
mentelor naţionale 1, care îşi va schimba denumirea în an ii 
m·mători în : Com·isia de conservare a nwnumentelor naţfo
nale (1881) 2 ; Comisia monunientelor pitbUce (1892) 3 ; 

Comis·ia nwnumentelor istorice (1913) 4 ; Comisia s1tperioară 
a rnonitmentelor pttblice (1930) 5• 

Comisiile existente pîn~t în anul 1919 îş i propuneau să 
vegheze la nealterarea ş i conservarea monumentelor na
ţionale, în care erau incluse : bisericile, mănăstirile, sta
ţiuni le ş i aşezările preistorice, imobilele „i obiectele vech i 
car e prezentau un interes istoric sau artistic. 

La 27februarie1930, prin decizia ministerială nr. 30.544 
a luat fiinţă, aşa cum am arătat mai înainte, Comisia 
superioară a monumentelor publice. Pentru prima dată 
se fixează unui asemenea organ atribuţii de a aviza. „/ ... / 
din punct de vedere estet·ic as1tpra proiectelor sait monitmen
telor cornenwrative, statitilor, fînl'î,nilor 1<?·i or·icăror l1tcrări 
de artă plast-ică ce se execută de către aittorităţile statulwi, 
judeţelor, comitnelor, sait de instititţi-ile depinzînd de stat, 
precirni ş·i cele ce se execittă de către particitlari sait comitete, 
dacă att ·un caracter pi.tblic sait s'Înt de ·interes naţional" 6• 

Dar, aşa după cum se vede, nici această instituţie nu-şi 
propunea să ridice opere comemorative de război. 

Din documentele si literatura VI'emii rezultă că, pînă 
la primul război mondial, monumentele prin care s-a eter
nizat memoria celor căzuţi pe cimpul de luptă au fost rodul 
iniţiativei unor persoane particulare, sau al unor ?rgani
zaţii obşteşti locale constituite ad-hoc. În. cuv~tarea: 
rostită cu prilejul dezvelirii monumentulm ma10rulm 
Giurescu, în oraşul Cîmpulung Muscel, în anul 1898, gene
ralul Al. Candiano-Popescu, eroul de la Griviţa din 1877, 
spunea că cinste se cuvine „/ ... / inimilor generoase care, 
văzînd că trec zecimi de ani de la războiul neatîrnării şi nu 
se sfinţeşte prin nimic vădit memoria bravilor, s-au armat 
cu o patrfot-ică stăruintă şi le-ait ridicat modeste monumente. 

1 „ Monitorul oficial" a l .11omâniei, nr. 27, G/18 februarie 1871, p. 1'12. 
2 ibidem, nr. 18!J, 24 noi embri e / 6 decembrie 1881, p. 6012 - 6013. 
3 Ibidem , nr. 11 5 din 24 a ugust / G septembrie 1907, p. 4410. 
4 „ Monilorul oficial", nr . 21, din 29 aprilie/ 11 mai 1!J13 p. 884-885. 
5 Ibidem, parlea 1, nr. 92 din 5 marlie 1930, p. 1758. 
a Ibidem. 
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Aşa s-a f ăcitt de'ttnăzi în judeţele Prahova, Piatra ; aşa se face 
acum în Mitscel" 7 • 

După participarea României la primul război mondial, 
nevoia educării maselor largi în spiritul eroismului, al dra
gostei faţă de glia strămoşească, impunea cu necesitate exis
tenţa unei organizaţii la nivel naţional, specializată, care să 
se îngrij ească de conservarea şi construirea de opere comemo
rative de război. În expunerea de motive prezentată de minis
t rul de război, generalul de corp de armată Artur Văitoianu, 
care a însoţit proiectul de lege, se motiva astfel necesitatea 
unei asemenea organizaţii: „1una d·intre cele mai însemnate 
datori·i, ce ni le impune l'!:mpul actual este î1igr·ijirea mormin
telor celor căzuţi în război, morminte atît de preţioase neamu
lui nostr'M. ln multe localităM, iniţiativa privată a făcut 
pa1n măreţi . Preoţi, învăţători, frimtaşii satelor, proprietari, 
intelectuali, bogaţi şi săraci se adună, se consj ătuiesc şi iau 
hotărîrea pentru constritirea nwrmintelor sfinte. Considerînd 
că această operă de recunoştinţă are itn înalt rol educativ 
pentrii generaţia actuală şi cea viitoare şi pentru a veni 
în ajutor in·iţiativei private, pentru a o completa, în fine 
pentru a înfriimiiseţa aceste nwrminte ce se găsesc răspfodite 
în teritoriitl Românie·i mari si a litmii întregi , am hotărîrea 
de a înfiinţa / ... / Societdtea Mormintele eroilor căzuţi 
în război" 8 • 

Aşadar, prima organizaţie la nivel naţional, care îşi 
propunea să cinstească memoria celor căzuţi în luptele 
duse în anii 1916-1918, prin construirea de opere come
morative de război, a luat fiinţă la 12 septembrie 1919, în 
baza legii asupra regimului mormintelor 1'li operelor come
morative de război, sancţionată prin Decretul nr. 4106, 
sub denumirea de Societatea Mormintele eroilor căzuţi 
în război 9• 

în articolul 3 din Statutul societăţ-ii se arăta că scopul 
ei era : „de a descoperi locul unde există mormintele celor 
căzuţi pentru patrie ; de a aduce acestor morminte îmbună
tătirile necesare ca : ziduri împrejmuitoare, cruci, pietre 
funerare, monumente, maiizoleuri, împodobiri cu planta
ţiuni de arbori vii, garduri, cruci, tro-iţe, capele etc. ; de 
a îngriji ca zii6a comemorării eroilor să fie serbată cu mare 
fast religios, şcolar, naţional şi militar" 10• Societatea era 

1 Candiano-Popescu, C1wîn lări os l ăşeşli , Bucureşti , 1901, p. 17, Cf. şi 
p. 8-9; „Ro mânia eroică", nr. 2/1927; Biblioteca Muzeului militar central 
(in continuare sursa va fi citată cu sigla „B.M.M.C." )- fond Cultul eroilor, 
dosar nr . 431, p. 5, 92, 455. 

s Monitorul oficial" nr. 123 din 19 septembrie 1919, p . 7042. 
9 '1'bi clem, p. 7041 ' 
io Ibidem, p. 7042. 
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1. i\Ionu rm:nlul eroilor rnililari - Jlucurcsli 
2. :\Tnusol c1 1J eroilor - l\l:iră~c~ti , jud. Vr;ncea 

persoană juridică, avîn<l. urm~Ltoarele orga.ne de conducere: 
un comitet central la Bucureşti, comitete regionale în 
toate oraşele reşedinţă ale corpurilor de armată a le căror 
preşedinţi erau comandanţii corpmilor de armată; comitete 
judeţene şi comunale 11• in Comitetul central făceau 
parte toţi miniştrii ţării, secretari şi directori generali din 
Ministerul <le Război, profesori universitari. îri comitetele 
regiona.le, judeţene şi comunale intrau notabilităţile locale, 
civile şi militare 12• Fiec~Lre comitet era independent şi 
eligibil, avînd fonduri proprii. în timp <le pace societatea 
era condusă de Comitetul central, avînd în frunte un pre
şedinte, care de regulă era patriarhul ţării, ia.r ca dil'e tor 

11 Ibidem. 
12 Jbidem , p. 7043 . 

80 

general .;i subdirector un aeneral ş i re peetiv un ofiţer 
superior. în timp de campanie societatea trecea la dispo
ziţia Millisterului de Război. 

Membrii soci tă.ţii . e subîmpărţ;eau în patru categorii: 
1. membrii fondatori, care <lepuneau la început şi pentru 
totdeauna ·urna de 500 lei; 2. membrii donatori, care fă
ceau o donaţie de cel puţin 1000 lei; 3. membrii activi 
primiţi pe parcul'S şi care plăLeau anual o cotizaţie de cel 
puţin 24 lei; 4. membrii activi d drept în care intrau 
familiile celor căzuţi în război (pă,rinţi, soţii, copii) . Coti
zaţia pentru aceştia era benevolă 13 • 

Fondlll'ile societ~Lţ;ii se constituiau din subvenţii date 
de stat, donaţii şi legate, cotizaţii, beneficii realizate din 
erbări, spectacole teatrale şi cinematografice, conce.rte etc. 

Pusă sub auspiciile staLulni şi avînd în or<Yanele de 
conducere personalităţi marcante ale vieţii politice şi 
miliLare româneşti, societatea a desfăşurat o intensă activi
Late şi s-a dezvoltat neîncetat, reuşind 1:>ă înfăptuiască 
opera de organizare şi înoTijirc a celor aproa.pe 400 OOO de 
morminte de eroi răspînditc pe tot cuprinsul ţării. 

Pc măsura trecerii timpului ş i aacumulăriidccxpericnţă, 
s-au adoptat noi legi menite să organizeze mai bine activi
tatea de cinstire a memoriei eroilor neamului. 

J_,a 14 octombrie 1926 a luat fiinţă Asoc'iaţ-ia Onltul 
Patrfoi, recunoscută ca per oană morală, de către T r·ibu
nal ul Ilfov, la 2 decembrie acelaş i an . .Asociaţia îşi propunea 
ca scop să dezvolte pc toate căile spiritul patriot.ic „/ ... / 
în toate strati6rile ne<irnuliii nostru/ . .. / m 4 

, •• i „/ ... / de a 
întreţine cît rnai aprinsă ş-i oii multă jiidecată flacăra. patrio-

:J. În :1rninlirc:1 ero il or - Comuna Ol'lal. jutl . Sibiu 

tisnitiluii" 15 ; „să încurajeze 'in'iţiat'ivele partfoii7,are de a. 
'Înjăptwi opere naţionale" 16 • 

.Activitatea asociaţiei era condusă de un comitet 
central de acţiune şi un comitet central <le dire ·tive, alese 
pe şapte ani de adunările generale, avînd în frunLe un 
preşedinte. în capita.lcle ele ju<leţ era cî te o secţie, iar în 
comune filiale ale acestora 17 • în cadrul asociatiei erau 
membriifondatori, membrii de onoare, membrii 'activi şi 
membrii aderenţi. l\fcmbrii fondatori erau socotiţi cei care 

ia Thidcm , p . i042. 
H „Lămuriri asuprn Asocia\ici Cu ltul Patriei '', Bucureşli , l!l27, p 7. 
16 Ibidem p. 8. 
lU Jbidem , p. 10. 
17 Ibidem, p . 9-10. 
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4. Monument ridicat ln memoria celor căzup în 1916 - 1918 - Tech irnhlol 
- jud. Constan\.a 

au fost de la înfiinţarea asociaţiei, în număr de 121, dintre 
care : 41 generali şi ofiţeri . uperiori ş i inferiori, activi şi de 
rezervă, între ei fiind cunoscuţii generali O. Dragu, G . .Jiti
anu, I. Manolescu, N. Petala; 18 profesori şi profesori 
universitari, printre ei profesorii universita1·i D. Gusti, 
O. Rădulescu-Motru, dr. Gh. Marinescu; 18 înalţi funcţio
nari de stat; 9 doctori umani şi veterinari; 14 avocaţi; 
7 ziariş ti, între care O. Bacalbaşa; 4 ingineri; 2 artişti 
plastici ; 2 industriaşi ; 1 arhitect ; 1 preot profesor univer 
sitar ; 2 judecători şi 2 proprietari 18 • Membrii de onoare erau 
aleşi de Comitetul central şi recomandaţi adunărilor o-ene
r ale, din rîndUl'ile celor care „au făcut bine neamului ro
mânesc" 19• Membrii activi erau socotiţi cei car e erau îns
crişi în asociaţie şi se angajau să propage cultul patriei, iar 
membrii aderenţi„ / ... / toţ1: buni·i români care îşi sp1m 
dorinţa să facă parte d·in Asocfaţia 01tlt1tl Patrie·i" 20 • 

Această asociaţie a funcţionat paralel cu alte societăţi. 
La 31 mai 1927, prin Decretul nr. 1699, s-a promulgat 
Legea as1ipra regirn16lWi morm·intelor de războ ·i d·in Româwia 21 • 

Odată cu această lege s-a schimbat şi denumirea soc·ietăţ·ii 
M orrnintele eroilor căzuţ'i în război, în Socfotatea Oult'ltl 
eroilor 22• Scopul, organizarea, funcţionarea şi adminis
trarea societăţii au rămas cele stabilite prin Decretul-Lege 
nr. 4106 din 12 septembrie 1919, cu modificările aduse prin 
înaltele Decrete nr. 5833 din 1923 ~ i nr. 2691 din 1925 23 • 

P entru cinstirea eroilor căzuţi în războiul din 1916 -
- 1918 ş i comemorarea glorioaselor acte de eroism naţional, 
Legea din 31 mai 1927 prevedea construirea de „/ ... / 
monumente ş •i plăc·i comemorative în toate localităţile din 
ţară, stimul'înd1'-se în spem:al în acest scop iniţiativa parti
c1tla1·ă" 24• Finanţarea societăţ;ii ·e realiza prin : o sub
venţie anuală de 6 milioane lei, cuantum la care se fixa 
dreptul de participare al societăţii asupra încasărilor cei se 

18 Ibidem, p. 31 - 35. 
19 Ibidem, p. 9. 
20 Ibidem. 
21 „ B.M.M.C.", fond Cu!Lnl eroilor , dosar nr. 431 f.12. Cf. ş i „ Monitorul 

oficial", nr. 119 d in 2 iunie 1927, p. 7518. 
22 „Monitorul oficial", nr. 119, din 2iunie1927, p. 7518. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem, p. 7517. 
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cuveneau din timbrul de asistenţă socială; o cotă de 2 la 
sută din totalul încasărilor asupra impozit ului p e specta
cole ; din scutirile de orice taxă „i impozite către tat, 
judeţe ,i comune 25. 

Tu. perioada 1919 - 1940, ca urmare a activităţii de ·fă
şmate de societăţile llform·infole ero·ilor căz1.iţi în războ ·i ş i 
Gult1tl ero?°lor şi de Asoc'iaţ·ia G1tltitl Patriei, toată suflarea 
romrmească a vibrat cu emoţie \ia îmbrăţişat, cu gîndul 
sau cu fapta, opera măreaţă de in .·tire a eroilor neamului. 
Aşa cum se apreciază în literat'ul'a istori ă a vremii, a fost 
epoca t uturor iniţiativelor care ~.L u depăşit orice cadru de 
organizaţii permanente, iar mijloacele materiale ce se 
ofereau erau de-a dreptul impresionante. Întreaga naţiune 

5. în memori a eroil or prahoveni - U1·lat.i , jud. Praho va 
Ci . lVlonum enlul eroilor clin co muna Peşte:ma 1le Jos, jud. Go1·j 

română era angajată în cinstil ea ş i comemora.rea eroilor săi. 
Documentele vremii atest ă că fiecare comtrnă, fiecare 

oraş şi f iecare judeţ aveau prevă.zut în bugetul anual o 

26 Ibidem, p . 7518. 
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anumită sumă pentru lucrări destinate operelor comemora
tive de război. La aceste sume sa adăugau cele strînse din 
vînzarea unor cărţ; i. Pe contracoperta cărţii lui G. Lungu
lescu intitulată Eroismitl românesc în 1:storia omenirii scria : 
„se vinde în folosul strîngerii .f onditr'ilor necesare pentru 
ridicarea monumentelor de eroi" 26• 

După aproape 13 an i de existenţă, societatea Oitltitl 
ero-ilor se desfiinţează. Măsma luată de organele de stat se 
baza pe faptul că „soc'ietatea Cultul eroilor era orgam:zată 
pe bază de com'itete, organe de drept şi elective, cu larga part'i
cipare la vot a maselor populare" 27 • În expunerea de motive 
la Legea asupra mormintelor şi operelor comemorative 
da război din 27 iulie 1940 se aprecia că Societatea Cultul 
eroilor „s-a dovedit cu totul defectuoasă şi chiar pericit
loasă" 28 • 

Prin legea citată mai sus, promulgată prin Decretul 
nr. 2533 din 27iulie1940, a luat fiinţă Aşezămîntul naţional 
regina Maria pentru cultitl eroilor 29• Aşezămîntul îşi pro
punea ca scop îngrijirea mormintelor şi monumentelor 
de război, precum şi comemorarea eroilor căzuţi în timpul 
campaniilor. 

Prin articolul 4 din Legea citată se stabilea, pentru pri
·ma dată, că „sînt considerate ca opere comemorative de 
război : edifiC'iile, monumentele, plăoile comemorative, cît 
Ş'i orfoe .fel de construcţ'iuni sau lucrări, naţionale sau stră'ine, 
înfăptuite sau ce se vor în.f ăpi'tti pentru comemorarea eroilor 
căzuţ'i în război, a 11.bnor fapte de eroism sait în legătură cit 
glor1:jicarea eroismului românesc din toate timpurile" 30 • 

Toate mOI'mintele şi operele comemorative de război 
erau considerate ca monumente publice şi ocrotite prin 
lege 31. în acest sens, Lege~ din 27 iulie 1940 preciza că, 
„opera de îngrijire, înfrumuseţare Ş'i păstrare a mormintelor 
şi operelor comemorative .de războ·~ are caracter perpetiwmn a2. 

Aşezămînt'lbl naţfonal regina Maria pentn.t cultul eroilor 
era persoană juridică de drept public şi instituţie auto
nomă, condusă de un director general, ·ac regulă un ge
neral activ, care lucra după directivele Consiliului Superior 
de Îndrumare şi Control. 

în afară de societăţile enumerate mai sus, care, prin 
excelenţă, au fost conduse de generali şi ofiţeri superiori 
şi au lucrat sub îndrumarea nemijlocită a Ministerului de 
Război, şi respectiv a. Ministerului Apărării Naţionale, au 
existat ş i alte oi·ganizaţii care şi-au adus contribuţia la 
cinstirea memoriei eroilor naţiunii române. Între acestea 
se numără : Astra, Tiner'imea română, L'iga culturală, Oasele 
nationale, Ateneele popitlare, Societatea naţională de cruce 
roŞie a României etc 33 • Societăţile, asociaţiile şi aşezămin
tele care au existat în România începînd din anul 1919 
şi pină în 1948, cînd Aşezămîntitl naţional regina Maria 
pentrit cultitl eroilor a fost desfiinţat, au ridicat multe 
monumente, au întocmit şi sculptat un şir de troiţe şi 
pietre funerare care au fost aşezate la căpătîiul vitejilor, 
adesea fără nume, îngropaţi în morminte comune pe locurile 
unde s-au dus luptele cele mai aprige. Oine trece de-a lungul 
şi de-a latu l ţării noastre va vedea aproape în fiecare sat, 
în fiecare comună ş i oraş, fiau chiar pe cîmp troiţe, statui, 
obeliscuri, plăci' comemorative, pietre funerare, simple 
îngrămădiri de bolov~mi mari de piatră - pe care au fost 
încrustate numele celor morţi - , cruci albe -aşezate în 
curtea unor biserici, în total peste 2 OOO de monumente 34, 
ridicate în semn de cinstire a memoriei celor peste 800 OOO 
de oameni 35 căzuţi pe_cîmpurile de onoare în anii 1916-
1918, pentru înfăptuirea idealului unităţii noastre naţionale. 

26 G . . Lungulescu, Eroismu l românesc ln lslor/a omenirii, Bucureşti, 
1925, co ntracoperta. 

21 Legea asupra mormintelor şi operelor comemora/lve de război din 
27 iulie 1940, p. 5. 

2s Jbidcm 
20 Monitorul oficial" nr. 176, din 1august1940, p. 3929. 
30 'ibidem, p . 3928. ' 
n Cf. proiectele, legile şi deciziile ministeriale publi?atc ln „Monitornl 

oficial", nr . 27 /1871; 189 /1881; 187 /1892; 115/1907; 21 /1913 ; 82/ 1919 ; 
52/1930; 123 /1936; 176 /1940. 

a2 „Monitorul oficial", nr. 176 din 1august1940, p. 3928 
33 , Pa tri e şi neam", Bucureşti, 1928, p. 58. 
34 c'r. Florian Tucă, Jn memorlam, Editura militară, 1971, p . 8. 
35 Cf. Căpitan Sl ălineanu Al. Sever, Cu i/ura eroilor. Un panteon naţional 

la Mărăşeşti, Ediţ.ia a II-a, f. a„ p .5. 
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Din cele peste 2 OOO de monumente ridicate în perioada 
interbelică, se detaşează, după părerea noastră, prin stilul 
arhitectonic şi execuţia a1tistică : Monumentul eroilor in
fanteriei, Monumentul eroUor aerulu,i, Monument,ul armei 
genii6h~i (Statu'ia Leu), Monumentul corpulu'i sanitar, 
.llfonumentul cadrelor d'idact'ice ş. a., ca Ş'i mausoleele de la 
MărăşeşU, Medgidia, Odorhe'i, Galaţ'i, Giitrgiit etc. 

În expunerea de motive la Legea din 27 iulie 1940 se 
aprecia în mod elogios contribuţia armatei şi a maselor 
populare la construirea operelor comemorative de război: 
„ca un pios omagiu adits camarazilor căziiţi, armata a fost 
cea d'intî'i care a adibs tot prinos1.tl său de mitncă la înjăp
tu-irea înaltelor îndatoriri" 36/ ••• / „Nit ma'i puţ'l'.n însemnat 
a fost ajutorul material de care s-a bucurat instititţ?'.a d'in 
partea mar'ilor mase ale poporitlit'i, toţ'i căittînd a spr1:jini 
această operă de recunoştinţă naf'ională Ş'i suprem interes 
obştesc" 37• 

în acelaşi timp, prin grija Ministerului Apărării Naţio
nale şi cu concursul întregii naţiuni române, au fost ridi
cate multe opere comemorative de 1· ăzboi în străinătate, 
acolo unde au căzut în luptă militari româ,ni : Belgia, 
Italia, Iugoslavia, Franţa, German'ia. 

Multe din monumentele construite în perioada inter
belică sînt simple, lipsite de rafinament artistic, dar, aşa 
cum spune unul din scriitorii militari contemporani, „fie
care din ele 'Întruchipează dăruirea celor care nit şi-au precu
pe,tit nici sîngele, nici viaţa" 38 pentru apărarea }lămîntului 
strămoşesc. 

Măsura luată de conducerea superioară de partid şi de 
stat, prin Decretul nr. 117 d'in 23 octombrie 1975, privitor 
la mormintele şi operele comemorative de război39 este menită 
a înnoda firul unei tradiţii străbune cu puternice rezonanţe 
în inimile neamului nostru şi a reaşeza pe noi baze metodo
logice şi ştiinţifice vasta activitate de educare a poporului 
român în spiritul dragostei faţă de patrie, · cultivarea în 
rîndurile generaţiilor tinere a respectului faţă de înaintaşi, 
care au luptat şi s-au jertfit în luptă pentru apărarea inde
pendenţei, suveranităţii ş i integrităţii statului naţional 
român. 

Mesajul educativ al măsurilor stabilite rezultă cu preg
nanţă atît din expunerea de motive, cît şi din cuprinsul 
decretului. „ 0'1:nstirea memorim: celor care şi-aii jer(fit viaţa 
în li6pta pentr1b libertatea Ş'i 1:ndependenţa patr'iei - se f1rată 
în expunerea de motive-, precum 1'ii pentru apărarea citce
rfrilor revoluţionare ale oamenilor munC'ii, const1:tuie una d'in 
tradiţiile scitmpe ale poporitliti român şi, totodată, un mijloc 
important pentru edibcarea patriot;ică a maselor " 40• 

Ridicarea de opere comemorative de război şi evocarea 
faptelor de vitejie ş i eroism ale înaintaşilor constituie laturi 
esenţiale ale activităţii educative desfăşurate la nivel 
naţional. În articolul 1 din decret se face precizarea ex
presă că, „îngrijirea, păstrarea 1'ii c'instirea mormintelor şi 
operelor comemorative de război constituie o îndatorire de 
onoare a titturor cetăţenilor Republim:i Socialiste România"41 • 

Pentru comemorarea pe plan naţional a celor cf!zuţi 
eroic în timpul' războaielor ş i în luptele purtate pentru 
libertatea şi independenţa poporului român, începînd din 
197 5 ziua de 9 ma·i a fost declarată Z1:iia independenţei de 
stat ş-i Zi1tx eroUor. 

Comemorarea celor căzuţi pentru libertfttea şi inde
pendenţa patriei se va face şi cu prilejul altor sărbători 
naţionale ale poporului româ.n 42• Aşadar Decretul 
nr. 117 din 23 octombrie 1975 realizează o îmbinare între 
tradiţie şi actualitate, conferind activităţii educaţionale 
noi atribute pe linia dezvoltării, în rîndurile maselor largi 
populare, a dragostei faţă de patrie, faţă de trecutul glo
rios, faţă de prezentul ei socialist, în spiritul eroismului 
pentru apărarea gliei străbune. 

au Legea asupra mormintelor şi operelor comemorative de război din 
27 iulie 1940, p. 3. 

37 lbidem. 
38 F lorian Tucă, op. cil„ p. 8. 
39 „Buletinul oficial a l Republicii Socialiste România", anul XI, nr. 111, 

partea I, din 30 octombrie 1975, p. 1-4. 
40 lbidem, p. 1. 
41 lbidem. 
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