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Privind modificarea şi completarea
LEGII nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii - martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei Române
Anticomuniste din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.
(actualizată până la data de 8 decembrie 2008)
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LEGEA nr. 341 din 12 iulie
2004 a recunoştinţei faţă de
eroii - martiri şi luptătorii care au
contribuit la victoria Revoluţiei
române din decembrie 1989,
precum şi faţă de persoanele
care şi-au jertfit viaţa sau au
avut de suferit în urma revoltei
muncitoreşti anticomuniste de la
Braşov din noiembrie 1987.

ART.1,
Alin.1

ART. 1
(1) Revoluţia română din
decembrie 1989, declanşată
prin revolta populară de la
Timişoara,
continuată
în
Bucureşti şi în alte localităţi ale
ţării şi transformată în revoluţie
antitotalitară,
sprijinită
de
armată, care a condus la
căderea regimului comunist şi la
instaurarea
democraţiei,
constituie un moment crucial în
istoria României.

ART.1,
Alin.2

ART. 1
(2) Revoluţia română din
decembrie 1989 s-a înfăptuit

AMENDAMENTE Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor
din Decembrie 1989

05

LEGEA nr. 341 din 12 iulie 2004 a
recunoştinţei faţă de eroii - martiri şi
luptătorii care au contribuit la Victoria
Revoluţiei Române Anticomuniste din
Decembrie 1989, precum şi faţă de
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au
avut de suferit în urma revoltei
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov
din noiembrie 1987.
Pentru
a
scoate
în
evidenţă:
- caracterul anticomunist al
Revoluţia
Română
din
Decembrie 1989,
- dobândirea libertăţii s-a
produs o dată cu alungarea
dictatorului
- punerea în concordanţă
cu legea de declarare a zilei
de 22 Decembrie 1989 a
zilei Victoriei Revoluţiei
Române din Decembrie
1989 şi a Libertăţii .
Pentru corelare cu art. 1
alin.(1) .

ART. 1, alin. (1) - se modifică şi va
avea următorul conţinut :
(1) Revoluţia Română Anticomunistă
din Decembrie 1989 declanşată la
Timişoara, continuată în Bucureşti şi în
ţară,
a
condus
la
alungarea
dictatorului,
căderea
regimului
criminal comunist impus prin forţă
străină la dobândirea LIBERTĂŢII şi la
consfinţirea
VICTORIEI
acesteia.
Revoluţia Română Anticomunistă din
Decembrie 1989 constituie un moment
crucial în istoria României.
ART. 1, alin. (2) - se modifică şi va
avea următorul conţinut :
(1) Revoluţia Română Anticomunistă

prin jertfă şi spirit de sacrificiu
din partea celor care au luptat
pentru victoria ei.
ART. 2
a) respectul şi gratitudinea faţă
de eroii-martiri şi luptătorii
participanţi
la
acţiunile
desfăşurate
pentru
victoria
Revoluţiei
române
din
decembrie 1989 şi grija faţă de
urmaşii eroilor-martiri;

din Decembrie 1989 s-a înfăptuit prin
jertfă şi spirit de sacrificiu din partea celor
care au luptat pentru victoria ei.
ART. 2, litera a) - se modifică şi va
avea următorul conţinut :
a) respectul faţă de eroii-martiri, precum
şi grija faţă de urmaşii acestora,
gratitudinea
faţă
de
sacrificiul
Luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei
Române Anticomuniste din Decembrie
1989 - răniţi, reţinuţi, precum şi
luptătorilor remarcaţi pentru merite
deosebite;

ART.2,
Litera b)

ART. 2
b) respectarea adevărului istoric
prin aprofundarea documentării
privind Revoluţia română din
decembrie 1989;

ART.2,
Litera c)

ART. 2
c)
diferenţierea

ART. 2, litera b) - se modifică şi va
avea următorul conţinut :
b) Aflarea şi respectarea ADEVĂRULUI
ISTORIC prin continuarea, finalizarea
şi judecarea, rapidă şi cu prioritate a
tuturor dosarelor penale care vizează
evenimentele din timpul Revoluţiei
Române Anticomuniste din Decembrie
1989, sau în legătură cu aceasta,
conform
legislaţiei
româneşti,
Convenţiilor
şi
Tratatelor
internaţionale asumate de România, a
DECIZIILOR
Curţii
Europene
a
Drepturilor Omului, prin care uciderea
rănirea şi reprimarea oamenilor în
timpul revoluţiei sau în legătură cu
aceasta sunt fapte care nu se
prescriu,
în
vederea
stabilirii
răspunderii fiecărei persoane în parte.
Continuarea
documentării
istorice
privind
Revoluţia
Română
Anticomunistă din Decembrie 1989 şi a
evenimentelor şi / sau în legătura cu
aceasta.
ART. 2, litera c) - se modifică şi va
avea următorul conţinut :

ART.2,
Litera a)

etapelor

c) diferenţierea etapelor istorice :

Revoluţiei;
ART.2,
litera d)

ART. 2
d) stabilirea categoriilor de
luptători,
prin
diferenţierea
angajării
şi
participării
la
acţiunile desfăşurate pentru
victoria Revoluţiei;

ART.2,
litera f)

ART.2
f)
echitate
în
acordarea
drepturilor
prevăzute
de
prezenta lege.
ART.3,
(1) Pentru cinstirea memoriei
celor care şi-au jertfit viaţa şi în
semn de gratitudine faţă de cei
care au luptat pentru victoria
Revoluţiei
române
din
decembrie 1989, se instituie
următoarele titluri:

Titlurile fiind individuale
este necesară precizarea
diferenţierii
faţă
de
contribuţia individuală .

ART. 3, alin. (1) - se modifică şi va
avea următorul conţinut :
(1) Pentru cinstirea memoriei acelora
care şi-au jertfit viaţa şi în semn de
gratitudine faţă de aceia care au luptat
pentru Victoria Revoluţiei Române
Anticomuniste din Decembrie 1989, se
instituie
următoarele
calităţi/titluri,
diferenţiate funcţie de contribuţia
fiecăruia adusă la Victoria Revoluţiei
Române Anticomuniste din Decembrie
1989 :

ART.3 (1)
a) Erou-Martir al Revoluţiei
Române din Decembrie 1989 atribuit celor care s-au jertfit în
lupta pentru victoria Revoluţiei
române din decembrie 1989 sau
au decedat în legătură cu
aceasta;

Pentru
o
mai
bună
explicitare a titlurilor şi
calităţilor atribuite celor
care au decedat ulterior
având stabilita cauzalitatea
directă cu luptele pentru
Victoria Revoluţiei Române
din Decembrie 1989;

ART. 3, alin. (1) litera a) - se modifică
şi va avea următorul conţinut :
a) Erou-Martir al Revoluţiei Române
Anticomuniste din Decembrie 1989 atribuit acelora care şi-au jertfit viaţa în
lupta pentru Victoria Revoluţiei Române
Anticomuniste din Decembrie 1989, au
decedat în legătură cu aceasta sau au
decedat
ulterior
în
raport
de
cauzalitate directă cu luptele pentru
Victoria
Revoluţiei
Române
Anticomuniste din Decembrie 1989;

ART.3,
Alin.1

ART.3,
Alin.1
Litera a).

Pentru a scoate în evidenţă
faptul ca pentru Victoria
Revoluţiei Române din
Decembrie
1989
s-au
desfăşurat lupte, în urma
cărora au rezultat mii de
victime .

ART. 2, alin. 1, litera d) - se modifică şi
va avea următorul conţinut :
d) diferenţierea angajării şi participării la
luptele desfăşurate pentru Victoria
Revoluţiei Române Anticomuniste din
Decembrie 1989 ;
ART.2 litera f) - Se abrogă

ART.3,
Alin.1
Litera b).

ART.3, Alin.1 Litera b).
b) Luptător pentru Victoria
Revoluţiei din Decembrie 1989:

ART.3,
Alin.1
Litera b).
Punctul 1.

ART.3, Alin.1 Litera b).
1. Luptător Rănit - atribuit celor
care au fost răniţi în luptele
pentru victoria Revoluţiei din
decembrie 1989 sau în legătură
cu aceasta;

ART.3,
Alin.1
Litera b).
Punctul 2.

ART.3, Alin.1 Litera b).
2. Luptător Reţinut - atribuit
celor care au fost reţinuţi de
forţele de represiune ca urmare
a participării la acţiunile pentru
victoria Revoluţiei;

ART.3, Alin.1 litera b) - se modifică şi
va avea următorul conţinut :
b) Luptător pentru Victoria Revoluţiei
Române Anticomuniste din Decembrie
1989 :
Pentru
o
mai
bună
explicitare
a
calităţilor/titlurilor atribuite
răniţilor care au decedat
ulterior
având
stabilita
cauzalitatea
directă
cu
luptele
pentru
Victoria
Revoluţiei Române din
Decembrie 1989;

ART.3, alin. (1) Litera b). Punctul 1. se modifică şi va avea următorul
conţinut:
1. Luptător pentru Victoria Revoluţiei
Române Anticomuniste din Decembrie
1989 - Rănit : atribuit acelora care au
fost răniţi în luptele pentru Victoria
Revoluţiei Române Anticomuniste din
Decembrie 1989 din cauza reprimării
cu foc de armă şi tehnică de luptă în
locuri publice, executat împotriva
demonstranţilor paşnici, sau acelora
care le-au fost aplicate tratamente
neomenoase . Persoanelor cărora leau fost atribuite aceste calităţi/titluri şi
au decedat ulterior în raport de
cauzalitate directă cu luptele pentru
Victoria
Revoluţiei
Române
Anticomuniste din Decembrie 1989, li
se va atribui titlul prevăzut în
prezentul articol litera a) .
Pentru o corelare între ART.3, alin. (1) litera b). Punctul 2. - se
prevederile din Legea nr. modifică şi va avea următorul
42 / 1990 care a acordat conţinut:
aceste calităţi/titluri .
2. Luptător pentru Victoria Revoluţiei
Române Anticomuniste din Decembrie
1989 - Reţinut : atribuit celor care au fost
privaţi de libertate de forţele de
represiune ale regimului criminal
comunist, ca urmare a participării, în
perioada 14 - 22 decembrie 1989, la
luptele
pentru
Victoria
Revoluţiei
Române Anticomuniste din Decembrie
1989 ;

ART.3,
Alin.1
Litera b)
Pct. 3

ART. 3 (1) litera b)
3. Luptător Remarcat prin Fapte
Deosebite - atribuit celor care, în
perioada 14-25 decembrie 1989,
au mobilizat şi au condus
grupuri sau mulţimi de oameni,
au construit şi au menţinut
baricade împotriva forţelor de
represiune ale regimului totalitar
comunist, au ocupat obiective
de importanţă vitală pentru
rezistenţa regimului totalitar şi
le-au apărat până la data
judecării
dictatorului,
în
localităţile unde au luptat pentru
victoria Revoluţiei române din
decembrie 1989, precum şi
celor care au avut acţiuni
dovedite împotriva regimului şi
însemnelor comunismului între
14-22 decembrie 1989;

Pentru o aplicare corecta a
prevederilor
legii
şi
încadrarea
persoanelor
funcţie de data participării
la evenimente, precum şi
de acţiunile desfăşurate de
aceştia, prin diferenţierea
luptătorilor remarcaţi de
marea masă de participanţi.

ART.3,
Alin.1
Lit.c)

ART. 3 (1)
c)
Participant
la
Victoria
Revoluţiei
Române
din
Decembrie 1989 - calitate
onorifică.

Pentru o aplicare corecta a
prevederilor
legii
şi
încadrarea
persoanelor
funcţie de data participării
la evenimente, precum şi
de acţiunile desfăşurate de
aceştia, prin diferenţierea
participanţilor de luptătorii
remarcaţi.
Prevedere nouă, în scopul
de a diferenţia persoanele
rănite în luptele pentru
Victoria Revoluţiei Române
Anticomuniste
din

ART.3,
Alin.1^1

ART. 3, alin. (1) litera b) Punctul 3 - se
modifică şi va avea următorul
conţinut:
3. Luptător pentru Victoria Revoluţiei
Române Anticomuniste din Decembrie
1989 : cu Merite Deosebite : atribuit
acelora care au luptat, au mobilizat şi
au condus grupuri sau mulţimi de
oameni, au construit şi au menţinut
baricade împotriva forţelor de represiune
ale regimului criminal comunist, au fost
reprimaţi cu foc de armă şi tehnică de
luptă în locuri publice executat
împotriva demonstranţilor paşnici,
sau a celor care au cucerit, ocupat şi
apărat
obiective
de
importanţă
strategice pentru rezistenţa regimului,
în localităţile unde au luptat pentru
Victoria
Revoluţiei
Române
Anticomuniste din Decembrie 1989,
precum şi celor care au avut acţiuni
dovedite
împotriva
regimului
şi
însemnelor comunismului , cu condiţia
obligatorie ca data începerii implicării
în lupte, să nu fie mai târziu de 22
Decembrie 1989;
ART. 3, alin. (1) litera c) - se modifică
şi va avea următorul conţinut :
c) Participant la Victoria Revoluţiei
Române Anticomuniste din Decembrie
1989 - atribuit persoanelor care nu se
încadrează în prevederile art. 3 alin. 1
litera b) pct. 3;

După art. 3, alin. (1) se introduce art.
3, alin. (1^1) - care va avea următorul
conţinut :
Pentru acordarea unor reparaţii
morale celor care au fost răniţi în mod

Decembrie 1989 şi cele
rănite în legătură cu luptele
desfăşurate pentru Victoria
Revoluţiei
Române
Anticomuniste
din
Decembrie 1989

ART.3,
Alin.4

ART.3,
Alin.5

ART. 3
(4) Pentru eternizarea memoriei
eroilor căzuţi în lupta pentru
victoria Revoluţiei române din
decembrie
1989,
consiliile
locale,
la
propunerea
organizaţiilor şi a Secretariatului
de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie
1989, cu avizul Ministerului
Culturii şi Cultelor, vor construi
în oraşele ţării monumente
dedicate acestora.
ART. 3
(5) Sediile asociaţiilor, ligilor,
organizaţiilor,
cluburilor
şi
fundaţiilor
revoluţionarilor
constituite până la data de 31
decembrie 1990, aflate în
proprietatea statului şi pentru
care există un contract de
închiriere la data intrării în
vigoare a prezentei legi, vor
trece, fără plată, în patrimoniul
acestora, iar sediile asociaţiilor,
ligilor, organizaţiilor, cluburilor şi
fundaţiilor
revoluţionarilor
constituite după această dată,
până la data de 31 decembrie
1992,
precum
şi
sediile
federaţiilor şi uniunilor naţionale
de revoluţionari constituite până

accidental în timpul luptelor pentru
Victoria
Revoluţiei
Române
Anticomuniste din Decembrie 1989, se
instituie următoarea calitate/titlu:
1. Rănit prin împuşcare în legătură cu
acţiunile desfăşurate în perioada
evenimentelor din Decembrie 1989.
ART. 3, alin. (4) - se modifică şi va
avea următorul conţinut :
(4) Pentru eternizarea memoriei eroilor
căzuţi în lupta pentru Victoria Revoluţiei
Române Anticomuniste din Decembrie
1989, consiliile locale, la propunerea
organizaţiilor şi a Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989, cu avizul Ministerului
Culturii şi Cultelor, vor construi în oraşele
ţării monumente dedicate acestora.

ART. 3, alin. 5 se modifică
şi va avea următorul
conţinut :
(5) Sediile asociaţiilor, ligilor,
organizaţiilor, cluburilor şi
fundaţiilor
revoluţionarilor
legal constituite, aflate în
proprietatea statului exclusiv
din oraşele martir şi/sau
oraşe în care există mutilaţi,
luptători remarcaţi prin fapte
deosebite, răniţi şi urmaşiai
eroilor decedaţi şi pentru care
există
un
contract
de
închiriere la data intrării în
viguare a prezentei legi, vor
trece în patrimoniul acestora
în folosinţă gratuită pe
perioada existenţei acestora.

Pentru a se respecta voinţa
legiuitorului, astfel :
- acordarea sediilor pentru
organizaţiile prevăzute de
teza 1 este condiţionată de
existenţa unui contract de
închiriere
în
vederea
atribuirii în patrimoniu fără
plată a sediului pentru
asociaţie .
pentru
organizaţiile
prevăzute
în
teza
2,
legiuitorul nu a impus
condiţionarea
existenţei
unui contract de închiriere,
în textul de lege, tocmai
datorită faptului că le
impune
acestora
plata
sediilor conform Legii nr.

ART. 3, alin. (5) - se modifică şi va
avea următorul conţinut :
(5)
Sediile
asociaţiilor,
ligilor,
organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor
revoluţionarilor constituite până la data
de 31 decembrie 1990, aflate în
proprietatea statului şi pentru care există
un contract de închiriere la data intrării în
vigoare a prezentei legi, vor trece, fără
plată, în patrimoniul şi în folosinţă
gratuită pe perioada existenţei acestora,
iar pentru sediile asociaţiilor, ligilor,
organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor
revoluţionarilor, constituite în perioada 31
decembrie 1990 - 31 decembrie 1992,
precum şi pentru sediile federaţiilor şi
uniunilor naţionale de revoluţionari,
constituite până la data de 31 decembrie
2003, se aplică în mod corespunzător

la 31 decembrie 2003 vor avea
acelaşi regim juridic prevăzut
pentru sediile partidelor politice.

ART.3,
Alin.6

ART.3,
(6)
Asociaţiile,
ligile,
organizaţiile, cluburile, fundaţiile,
federaţiile şi uniunile naţionale
de revoluţionari pot beneficia de
sponsorizare, în condiţiile legii.

90 / 2003 . În textul Legii nr
90 / 2003, există această
condiţionare
(existenţa
unui contract de închiriere
cu 3 luni înaintea apariţiei
legii, respectiv decembrie
2002) însă este inaplicabilă
textului Legii 341 / 2004,
respectiv organizaţii şi
uniuni
constituite
în
decembrie 2003 .
- menţinerea prevederilor
iniţiale de cumpărare a
sediilor reprezintă o sursă
de venit pentru buget.

prevederile Art. 1 - 3 alin. (1) şi 5 - 12
din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea
spaţiilor aflate în proprietatea privată
a
statului
sau
a
unităţilor
administrativ-teritoriale,
destinate
sediilor partidelor politice, precum şi a
normelor metodologice de aplicare ale
acesteia aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 927/2003, art. 1-6 şi art.
9-16 şi anexele acesteia ”, iar preţul
de vânzare va fi de 50% din valoarea
calculată conform acestor prevederi.
În situaţia sediilor asociaţiilor, ligilor,
organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor
revoluţionarilor constituite până la
data de 31 decembrie 1990, intrate sub
incidenţa Legii 341/2004, care nu au
fost trecute în patrimoniul şi în
folosinţă gratuită până la data apariţiei
prezentei legi, precum şi sediile unde
funcţionează
muzee
destinate
Revoluţiei Române Anticomuniste din
Decembrie 1989, retrocedate foştilor
proprietari prin hotărâri judecătoreşti
definitive şi irevocabile sunt asimilate
sediilor instituţiilor publice aplicânduse prevederile legale prevăzute pentru
acestea, iar statul prin instituţiile
abilitate, acordă foştilor proprietari cu
consimţământul
acestora,
contravaloarea imobilelor în cauză,
sau asigură asociaţiilor alte sedii
echivalente cu cele deţinute anterior .
ART. 3, alin. (6) - se modifică şi va
avea următorul conţinut :
(6) Asociaţiile, ligile, organizaţiile,
cluburile, fundaţiile, federaţiile şi uniunile
naţionale de revoluţionari pot beneficia
de sponsorizare, donaţii, contribuţii şi

ART.4
Alin.1

Art. 4.
(1) Prin urmaş de erou-martir se
înţelege persoanele îndreptăţite
să beneficieze de prevederile
prezentei legi, şi anume soţul
supravieţuitor,
părinţii
celui
decedat, fiecare dintre copiii
acestuia.

Pentru cinstirea memoriei
tuturor
eroilor-martiri,
avându-se în vedere faptul
că este vorba despre un
caz
la
Timişoara(unul
dintre eroii-martiri arşi la
crematoriu în Bucureşti) şi
unul la Bucureşti.

ART.4
Alin.2

ART. 4
(2) Persoanele care au obţinut
titlurile prevăzute la alin. (1) au
dreptul la o indemnizaţie lunară
reparatorie, calculată pe baza
coeficienţilor de multiplicare ce
vor fi aplicaţi asupra salariului
mediu
brut
utilizat
la
fundamentarea
bugetului
asigurărilor sociale de stat şi
aprobat prin legea bugetului
asigurărilor sociale de stat,
aferent anului pentru care se
face plata, astfel:

Raportarea coeficientului
de multiplicare la ”câştigul
salarial mediu brut” ,
indicatorul
utilizat
la
fundamentarea
bugetului
asigurărilor sociale prin
Legea
bugetului
asigurărilor sociale de stat.

ART.4
Alin.2
litera a)

ART. 4 Alin.2 litera a)
a) soţul supravieţuitor al celui
decedat, dacă nu s-a recăsătorit
- un coeficient de 1,10;

ART.4
Alin.2
litera b)

ART.4 Alin.2
b) fiecare dintre părinţii celui
decedat - un coeficient de 0,50;

Pentru
ART.4, Alin.2, litera a)
a) soţul supravieţuitor al discriminării .
eroului martir - un coeficient
de 1,10;

cotizaţii în condiţiile prevăzute de lege,
precum şi în statutul de funcţionare al
acestora .
ART. 4, alin. (1) - se modifică şi va
avea următorul conţinut :
(1) Prin urmaş de erou-martir se înţelege
persoanele îndreptăţite să beneficieze de
prevederile prezentei legi, şi anume soţul
supravieţuitor, părinţii celui decedat,
fiecare dintre fiul/fiica acestuia. În cazul
în care la data decesului erouluimartir, acesta nu avea nici un urmaş
legal dintre cei definiţi, urmaş de eroumartir devine fratele şi/sau sora
acestuia.
ART. 4, alin. (2) - se modifică şi va
avea următorul conţinut :
(2) Persoanele care au obţinut titlurile
prevăzute la alin. (1) au dreptul la o
indemnizaţie lunară reparatorie şi
gratitudine,
calculată
pe
baza
coeficienţilor de multiplicare ce vor fi
aplicaţi asupra câştigului salarial mediu
brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin
legea bugetului asigurărilor sociale de
stat, aferent anului pentru care se face
plata, astfel:

eliminarea ART. 4, alin. (2) litera a) - se modifică
şi va avea următorul conţinut :
a) soţul supravieţuitor al Eroului - Martir
- un coeficient de 1,10;

Pentru
respectarea ART. 4, alin. (2) litera b) - se modifică
principiilor legii .
şi va avea următorul conţinut :
b) fiecare dintre părinţii celui decedat un coeficient de 0,70 . În cazul

ART.4
Alin.2
litera c)

ART.4
Alin.3

ART.4 Alin.2
c) fiecare dintre copiii celui
decedat, până la majorat sau
până la terminarea studiilor, dar
nu peste vârsta de 26 de ani,
indiferent în întreţinerea cui se
află - un coeficient de 1,10.
ART. 4
3) Persoanele care au obţinut
titlurile prevăzute la art. 3 alin.
(1) lit. b) pct. 1 şi 2 au dreptul la
o
indemnizaţie
lunară
reparatorie,
calculată
prin
aplicarea următorilor coeficienţi
asupra salariului mediu brut
utilizat
la
fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de
stat şi aprobat prin legea
bugetului asigurărilor sociale de
stat, aferent anului pentru care
se face plata, astfel:
a) 2,00 - pentru marii mutilaţi;
b) 1,75 - pentru persoanele
încadrate în gradul I de
invaliditate;
c) 1,50 - pentru persoanele
încadrate în gradul II de
invaliditate;
d) 1,25 - pentru persoanele
încadrate în gradul III de
invaliditate;
e) 1,10 - pentru persoanele
neîncadrate
în
grad
de
invaliditate.
------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat
de pct. 1 al art. I din LEGEA nr.

decesului unuia dintre ace tia,
părintele supravieţuitor beneficiază de
un coeficient de 1,10 ;
eliminarea ART. 4, alin. (2) litera c) - se modifică
şi va avea următorul conţinut :
cuantumului c) fiecare dintre fiul/fiica Eroului reparatorii, Martir - un coeficient de 1,10.
1,00, vizează
aproximativ -

ART.
4,
alin.
3
se
completează
prin
adăugarea literei “ f “ cu
următorul conţinut:
f) 1.10 - luptători remarcaţi
prin fapte deosebite exclusiv
din oraşele martir şi/sau
oraşe în care există mutilaţi,
răniţi şi urmaşi ai eroilor
decedaţi.

Pentru
discriminării .
Diminuarea
indemnizaţiei
de la 1,10 la
un număr de
270 persoane.
Cumularea
tuturor
categoriilor de beneficiari a
indemnizaţiei
reparatorii,
prin
nominalizarea
diferenţiată a coeficientului
corespunzător
fiecărei
categorii .
Diminuarea
cuantumului
indemnizaţiei
reparatorii
pentru
persoanele
prevăzute la art. 3 alin. (1)
lit. b) pct. 1(răniţi fără grad
de invaliditate), 2 şi 3 .
Reducerea coeficientului :
- de la 1,10 la 1,00, prevăzut
la litera e),
vizează un
număr
de
aproximativ
12.400 persoane (2000 răniţi; 588 - reţinuţi; 9700 remarcaţi
prin
fapte
deosebite);
PRECIZARE :
- prin reformularea art. 3
alin. 1 litera c) numărul
persoanelor care de in
calitatea/titlul de ”remarcat
prin fapte deosebite”(prin
acordarea
calităţii/titlului
de ”participant”) se va
reduce, astfel că numărul

ART. 4, alin. 3) - se modifică şi se
completează prin introducerea literei
f) şi va avea următorul conţinut :
3) Persoanele care au obţinut titlurile
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2
şi 3, au dreptul la o indemnizaţie lunară
reparatorie, calculată prin aplicarea
următorilor coeficienţi asupra câştigului
salarial
mediu
brut
utilizat
la
fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat şi aprobat prin legea
bugetului asigurărilor sociale de stat,
aferent anului pentru care se face plata,
astfel:
a) 2,00 - pentru persoanele rănite marii
mutilaţi prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)
pct. 1;
b) 1,75 - pentru persoanele rănite
încadrate în gradul I de invaliditate
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1;
c) 1,50 - pentru persoanele rănite
încadrate în gradul II de invaliditate
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1;
d) 1,25 - pentru persoanele rănite
încadrate în gradul III de invaliditate
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1;
e) 1,10 - pentru persoanele re inute
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2;
f) 1,00 - pentru persoanele rănite
neîncadrate în grad de invaliditate

ART.4
Alin.4

347 din 21 iulie 2006, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr.
650 din 27 iulie 2006.

celor care nu vor mai
beneficia de indemnizaţia
prevăzută la litera e) în mod
semnificativ(estimăm
un
număr de aproximativ 2000
persoane) .
Reducerea coeficientului :
- de la 1,10 la 0,50 prevăzut
la litera f), vizează un
număr de aproximativ 300
persoane .

ART. 4
(4) De o indemnizaţie lunară
reparatorie,
calculată
prin
aplicarea coeficientului de 1,10
la salariul mediu brut utilizat la
fundamentarea
bugetului
asigurărilor sociale de stat şi
aprobat prin legea bugetului
asigurărilor sociale de stat,
aferent anului pentru care se
face plata, beneficiază şi
persoanele care au obţinut
titlurile prevăzute la art. 3 alin.
(1) lit. b) pct. 3, numai dacă au
un venit mai mic decât salariul
mediu
brut
utilizat
la
fundamentarea
bugetului
asigurărilor sociale de stat şi
aprobat prin legea bugetului
asigurărilor sociale de stat. De
aceleaşi drepturi şi în aceleaşi
condiţii beneficiază copiii eroilormartiri, indiferent de vârstă,
dacă nu sunt încadraţi în nicio
formă de învăţământ ori nu
realizează venituri din motive
neimputabile lor.

Se regăseşte în prevederile ART. 4, alin. (4) - Se abrogă
art. 4 alin. 3 literele e) şi f) .

prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1,
precum şi pentru persoanele cu
merite deosebite, prevăzute la art. 3
alin. (1) lit. b) pct. 3;
g) 0,50 - pentru persoanele rănite în
legătură cu luptele desfăşurate pentru
Victoria
Revoluţiei
Române
Anticomuniste din Decembrie 1989,
prevăzute la art. 3 alin. (1^1) .

ART.4
Alin.5

ART. 4
(5) Marii mutilaţi şi persoanele
încadrate în gradul I de
invaliditate beneficiază, pe lângă
indemnizaţia prevăzută la alin.
(3), şi de o indemnizaţie de
îngrijire ce se acordă lunar,
calculată
prin
aplicarea
coeficientului de multiplicare
0,50 asupra salariului mediu
brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de
stat şi aprobat prin legea
bugetului asigurărilor sociale de
stat, aferent anului pentru care
se face plata.

Raportarea coeficientului
de multiplicare la ”câştigul
salarial mediu brut” utilizat
pentru
fundamentarea
bugetului
asigurărilor
sociale
prin
Legea
bugetului
asigurărilor
sociale de stat .

ART.4
Alin.6

ART. 4
(6)
Prin
noţiunea
venit,
prevăzută la art. 4 alin. (4) şi la
art. 5, se înţelege venitul brut
lunar realizat din salarii şi
asimilat
salariilor
potrivit
prevederilor Legii nr. 571/2003
privind
Codul
fiscal,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare.
ART. 4^1
(3) La calculul drepturilor
restante,
coeficientul
de
multiplicare se aplică asupra
salariului mediu brut utilizat la
fundamentarea
bugetului
asigurărilor sociale de stat şi
aprobat prin legea bugetului
asigurărilor sociale de stat,
corespunzător fiecărui an din
perioada
pentru
care
se
calculează drepturile restante.

În interiorul legii a fost ART. 4, alin. (6) - se abrogă
eliminată noţiunea de venit
fiind
înlocuită
cu
indicatorul de referinţă
câştigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea
bugetului
asigurărilor
sociale de stat .

ART.4^1
Alin.3

Raportarea coeficientului
de multiplicare la ”câştigul
salarial mediu brut” utilizat
pentru
fundamentarea
bugetului
asigurărilor
sociale
prin
Legea
bugetului
asigurărilor
sociale de stat .

ART. 4, alin. (5) - se modifică şi va
avea următorul conţinut :
(5) Marii mutilaţi şi persoanele încadrate
în gradul I de invaliditate beneficiază, pe
lângă indemnizaţia prevăzută la alin. (3),
şi de o indemnizaţie de îngrijire ce se
acordă lunar, calculată prin aplicarea
coeficientului de multiplicare 0,50 asupra
câştigului salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat şi aprobat prin legea
bugetului asigurărilor sociale de stat,
aferent anului pentru care se face plata.

ART. 4^1, alin. (3) - se modifică şi va
avea următorul conţinut :
(3) La calculul drepturilor restante,
coeficientul de multiplicare se aplică
asupra câştigului salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin
legea bugetului asigurărilor sociale de
stat, corespunzător fiecărui an din
perioada pentru care se calculează
drepturile restante.

ART.4^2
Alin.2

ART. 4^2
(2) Declaraţia pe propria
răspundere se reînnoieşte la
fiecare 6 luni, calculate din luna
în care s-a depus declaraţia.
Nedepunerea acesteia conduce
la
suspendarea
plăţii
indemnizaţiei reparatorii.

ART.4^3
Alin.1

ART. 4^3
(1)
Sumele
cu
titlu
de
indemnizaţie
reparatorie
încasate în luna/lunile în care
venitul
realizat
de
către
beneficiar este mai mare decât
salariul mediu brut utilizat la
fundamentarea
bugetului
asigurărilor sociale de stat şi
aprobat prin legea bugetului
asigurărilor sociale de stat
reprezintă
sume
încasate
necuvenit şi se recuperează de
la beneficiar, conform legii.

ART.5
Alin. (1)

ART.5
(1) Persoanele prevăzute la art.
3 alin. (1) lit. b), precum şi la art.
4 alin. (1) beneficiază, pe lângă
indemnizaţia calculată conform
prevederilor art. 4, şi de

Pentru a asigura o strictă
monitorizare
a
plăţii
indemnizaţiilor reparatorii,
prin
respectarea
condiţionărilor legale .

ART. 4^2, alin. (2) - se modifică şi va
avea următorul conţinut :
(2) Declaraţia pe propria răspundere se
depune anual în cursul lunii ianuarie,
confirmată din punct de vedere al
calităţii deţinute de asociaţiile de
revoluţionari legal constituite. Pentru
persoanele care nu fac parte dintr-o
asociaţie de revoluţionari, confirmarea
va fi făcută de Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor
din Decembrie 1989.Modelul acesteia
va fi publicat ca anexă la regulamentul
de organizare şi funcţionare al
comisiei, prevăzut la art. 9^2 alin. (2) .
Nedepunerea acesteia la termenele
stabilite conduce la suspendarea plăţii
indemnizaţiei reparatorii.
ART. 4^3, alin. (1) - Se abrogă .

ART.5 alin (1) se modifică
astfel:
(1)
Persoanele prevăzute
la art.3, alin.(1) lit.b), precum
şi la art.4, alin.(1) exclusiv din
oraşele martir şi/sau oraşe în

Pentru
diferenţierea
drepturilor
dintre
persoanele
remarcate
pentru fapte deosebite şi
persoanele participante la
revoluţie .

ART.5, alin. (1) - se modifică şi va avea
următorul conţinut :
(1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin.
(1) lit. b) şi c), la art. 3 alin. (1^1),
precum şi la art. 4 alin. (1) beneficiază de
următoarele drepturi:

următoarele drepturi:

care există mutilaţi, răniţi şi
urmaşi ai eroilor decedaţi,
beneficiază
pe
lângă
indemnizaţia
calculată
conform prevederilor art. 4, şi
de următoarele drepturi:

ART. 5,
alin. (1)
lit. a)

ART. 5, alin. (1)

a) prioritate în acordarea unei
locuinţe din fondul disponibil
de locuinţe sociale, în
localitatea de domiciliu, dacă
nu au deţinut în proprietate o
altă locuinţă până la data
atribuirii;

IDEM

a) prioritate în asigurarea unei
locuinţe din fondul disponibil de
locuinţe sociale, în localitatea de
domiciliu, dacă nu au deţinut în
proprietate o altă locuinţă până
la data atribuirii;

ART. 5,
alin. (1)
lit. b)

ART. 5, alin. (1)

b) se abrogă

ART. 5, alin. (1) litera b) - Se abrogă

ART. 5,
alin. (1)
lit. e)

ART. 5, alin. (1)

ART. 5,
alin. (1)
lit. f)

ART. 5, alin. (1)

b) stabilirea chiriei la nivelul
minim prevăzut de lege pentru
locuinţele din fondul locativ de
stat, dacă dispun de un venit
lunar mai mic sau egal cu
salariul mediu brut pe economie;
ART. 5, alin. (1) litera e) - Se abrogă.

e) accesul gratuit al copiilor la
creşele
şi grădiniţele
din
subordinea
administraţiilor
locale, precum şi asigurarea
gratuită a rechizitelor pentru
şcolari, dacă venitul lunar este
mai mic sau egal cu salariul
mediu brut pe economie;
f) acordarea unei subvenţii de
stat egale cu 50% din dobânda
aferentă unui credit bancar de
până la 20.000 euro, contractat
pentru
cumpărarea
sau
construirea unei locuinţe în

f) se abrogă.

ART. 5, alin. (1) litera f) - Se abrogă

localitatea de domiciliu, dacă nu
au deţinut sau nu deţin o
proprietate locativă, precum şi
posibilitatea garantării creditelor
contractate cu indemnizaţia
calculată conform prevederilor
prezentei legi;
ART. 5,
alin. (1)
lit. g)

ART. 5, alin. (1)

ART. 5,
alin. (1)
lit. k)

ART. 5, alin. (1)

g)
atribuirea,
în
limita
posibilităţilor, în proprietate şi cu
clauză de neînstrăinare timp de
10 ani de la data dobândirii, a
10.000 mp de teren în extravilan
şi 500 mp de teren în intravilan acesta
din
urmă
pentru
destinaţia de locuinţă, dacă nu a
avut sau nu are în proprietate un
alt spaţiu locativ;
k) transportul urban gratuit cu
mijloacele de transport în comun
şi, anual, 12 călătorii gratuite pe
calea ferată, la clasa I, dusîntors, cu toate categoriile de
trenuri de călători; anual - 12
călătorii gratuite dus-întors până
în localitatea reşedinţă de judeţ,
cu mijloace de transport în
comun, pentru persoanele care
domiciliază în mediul rural. În
limita celor 12 călătorii gratuite
pot călători şi membrii familiei
titularului. De aceste gratuităţi
beneficiază
şi
însoţitorul
pensionarului de invaliditate de
gradul I sau al marelui mutilat;

g) atribuire , în proprietate şi
cu clauză de neînstrăinare
timp de 10 ani de la data
dobândirii, a 10000mp de
teren extravilan şi 500mp de
teren în intravilan - acesta din
urmă pentru destinaţia de
locuinţă, dacă nu a avut sau
nu are în proprietate un alt
spaţiu locativ;

ART. 5, alin. (1) litera g) - se modifică
şi va avea următorul conţinut :
g) atribuire în proprietate a 10.000 mp de
teren extravilan şi 500 mp de teren în
intravilan - acesta din urmă pentru
destinaţia de locuinţă, dacă nu a avut
sau nu are în proprietate un alt spaţiu
locativ;

Pentru a diminua efortul
bugetar
şi
pentru
a
respecta principiul legii,
acela de a beneficia de
transport urban gratuit
numai
în
interiorul
localităţii sau de reşedinţă
de judeţ .

ART. 5, alin. (1) litera k) - se modifică
şi va avea următorul conţinut :
k) transportul urban gratuit cu mijloacele
de transport în comun şi, anual, 8
călătorii gratuite pe calea ferată, la clasa
I, dus-întors, cu toate categoriile de
trenuri de călători . În limita celor 8
călătorii gratuite pot călători şi membrii
familiei titularului. De aceste gratuităţi
beneficiază şi însoţitorul pensionarului de
invaliditate de gradul I sau al marelui
mutilat . Transportul urban gratuit se
exercită în interiorul localităţii de
domiciliul şi/sau reşedinţă de judeţ;

ART. 5,
alin. (1)
lit. l)

ART. 5, alin. (1)

ART. 5,
alin. (1)
lit. m)

ART. 5, alin. (1)
m) acordarea unei indemnizaţii
lunare, adăugată la pensia
pentru
limită
de
vârstă,
echivalentă cu un coeficient de
0,6,
calculat
conform
prevederilor art. 4 alin. (2);

ART. 5,
alin. (1)
lit. o)

ART. 5, alin. (1)

ART. 5,
alin. (4)

ART. 5,
(4) Dosarele persoanelor care
solicită
preschimbarea
certificatelor trebuie să conţină
documentaţia
prevăzută
în

l) scutirea de la plata taxelor şi
impozitelor pentru o locuinţă din
proprietate şi terenul aferent
acesteia, pentru autoturisme
hycomat şi mototriciclu, precum
şi scutirea de taxe la importul
unui singur autoturism tip
hycomat sau atribuirea gratuită,
în proprietate, a unui mijloc de
transport
autonom
corespunzător
standardelor
internaţionale
pentru
marii
mutilaţi şi persoanele prevăzute
la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1,
care au un grad de invaliditate
locomotorie;

o) scutirea de la plata taxelor
pentru serviciile publice de
radiodifuziune şi de televiziune,
pentru cei cu venituri lunare mai
mici decât salariul mediu brut pe
economie.

Pentru a contribui la ART. 5, alin. (1) litera l) - se modifică şi
folosirea resurselor interne va avea următorul conţinut :
şi limitarea costurilor .
l) scutirea de la plata taxelor şi
impozitelor pentru o locuinţă din
proprietate şi terenul aferent acesteia,
pentru
autoturisme
hycomat
şi
mototriciclu, precum şi scutirea de taxe la
importul unui singur autoturism tip
hycomat sau atribuirea gratuită, în
proprietate, a unui mijloc de transport
autonom,
de
producţie
internă,
corespunzător
standardelor
internaţionale pentru marii mutilaţi şi
persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.
b) pct. 1, care au un grad de invaliditate
locomotorie;
ART. 5, alin. (1) litera m) - se modifică
şi va avea următorul conţinut :
m) acordarea unei indemnizaţii lunare,
echivalentă cu un coeficient de 0,4,
calculat conform prevederilor art. 4 alin.
(2), la data emiterii deciziei de
pensionare pentru limită de vârstă,
sau după caz, la data împlinirii vârstei
legale de pensionare;
Aceste servicii, în general, ART. 5, alin. (1) litera o) - Se abrogă
sunt asigurate de canale
comerciale private .

Pentru
a
elimina
interpretările
de
permanentizare
a
preschimbării certificatelor.

ART. 5, alin. (4) - se modifică şi va
avea următorul conţinut :
(4) Dosarele persoanelor care solicită
preschimbarea certificatelor trebuie să
conţină documentaţia prevăzută în

Hotărârea
Guvernului
nr.
566/1996 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Comisiei pentru
cinstirea şi sprijinirea eroilor
Revoluţiei din decembrie 1989,
cu modificările ulterioare, pentru
fiecare categorie, precum şi
avizul reactualizat al unei
organizaţii de revoluţionari legal
constituite până la data de 31
decembrie 1992. Certificatele
eliberate potrivit prezentei legi
vor fi semnate de către
secretarul
de
stat
al
Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluţionarilor din
Decembrie 1989 şi de către
preşedintele
comisiei
parlamentare menţionate la alin.
(3).
ART. 7

ART. 7
Dispoziţiile prezentei legi se
aplică în mod corespunzător
militarilor şi salariaţilor civili din
Ministerul Apărării Naţionale şi
Ministerul
Administraţiei
şi
Internelor, care au dobândit
titlurile prevăzute la art. 3 alin.
(1) lit. b).

Hotărârea Guvernului nr. 566/1996
pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Comisiei
pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor
Revoluţiei din decembrie 1989, cu
modificările ulterioare, pentru fiecare
categorie şi titularii acestora poartă
întreaga
responsabilitate
juridică
pentru documentele şi probele depuse
în
dosarele
de
preschimbare.
Preschimbarea
certificatelor
este
ocazională, iar certificatele eliberate
potrivit prezentei legi vor fi semnate de
către secretarul de stat al Secretariatului
de
Stat
pentru
Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi
de
către
preşedintele
comisiei
parlamentare menţionate la alin. (3).

Pentru a se pune în
concordanţă cu prevederile
ART. 3, (1) litera c) .
Pentru
a
se
face
diferenţierea
dintre
persoanele
care
au
desfăşurat
acţiuni
din
proprie
iniţiativă
sau
ordonate .

Art. 7 - se modifică şi va avea
următorul cuprins :
(1). Dispoziţiile prezentei legi se aplică în
mod corespunzător cadrelor militare
active,
inclusiv
procurorilor
şi
judecătorilor militari, personalului civil
angajat şi militarilor în termen care au
dobândit titlurile prevăzute la art. 3 alin.
(1) lit. b) punctul 3 şi lit. c), în
considerarea înaltelor obligaţii militare
faţă de ţară şi popor, aflaţi în misiune
în perioada 14 - 22 decembrie 1989
până la arestarea dictatorului, care au
refuzat să execute ordinele criminale
ale comandanţilor ierarhici, luând
decizii şi desfăşurând acţiuni din
proprie iniţiativă ce au salvat sau au
dus la salvarea de la ucidere, reţinere,

maltratare persoană / persoane
angrenate sub orice formă în lupta
împotriva
regimului
criminal
comunist, au luat poziţii publice, sau
alăturat luptătorilor anticomunişti sau
şi-au adus contribuţia prin orice
mijloace la Victoria Revoluţiei Române
Anticomuniste
din
Decembrie
1989, riscându-şi libertatea şi chiar
viaţa;
(2). De prevederile alin. (1) nu
beneficiază persoana care a acţionat
sub orice formă împotriva Revoluţiei
Române Anticomuniste din Decembrie
1989 conform jurnalului acţiunilor de
luptă ale unităţii din care a făcut parte;
ART.8

ART. 8
De prevederile prezentei legi nu
beneficiază persoanele, civili
sau militari, care sunt dovedite a
fi fost implicate în activităţile
fostei securităţi ca poliţie
politică, precum şi persoanele
care au organizat, au acţionat,
au instigat şi au luptat, sub orice
formă, împotriva Revoluţiei.

Art. 8 - se modifică şi va avea
următorul cuprins :
(1) De prevederile prezentei legi nu
beneficiază persoanele prevăzute la art.
3, alin. (1) litera lit. b) - c) şi art. 3 alin.
(1^1), care sunt dovedite a fi fost
activişti retribuiţi ai fostului partid
comunist, agenţi, colaboratori ai fostei
securităţi sau serviciilor de informaţii
a altor ţări, informatori ai tuturor
structurilor militarizate sau politice,
conducători ai instituţiilor militare sau
civile centrale şi locale care au
comandat sau incitat reprimarea cu
foc de armă şi tehnică de luptă
acţiunile demonstranţilor, au săvârşit
infracţiuni contra păcii şi omenirii, au
organizat, au acţionat, au instigat, au
dezinformat sau au folosit mijloace de
informare în masă în scopul creierii de
diversiuni, sau au luptat, sub orice
formă, împotriva Revoluţiei Române
Anticomuniste din Decembrie 1989, au

emis ordine şi dispoziţii în favoarea
men inerii structurilor fostului partid
comunist, a perpetuării activităţii şi a
reorganizării
acestuia,
a
făcut
apologia comunismului în timpul
Revoluţiei Române Anticomuniste din
Decembrie 1989, precum şi cei care au
adus atingere onoarei Revoluţiei
Române Anticomuniste din Decembrie
1989, au arestat, cercetat, judecat şi
condamnat demonstranţii în perioada
14 - 22 Decembrie 1989;
(2) Persoanele prevăzute la art. 3, alin.
(1) litera lit. b) - c) şi art. 3 alin. (1^1),
în termen de 30 de zile de la data
publicării
regulamentului
de
organizare şi funcţionare a comisiei
prevăzute la art. 9^2 alin. (1), vor
depune o declaraţie pe propria
răspundere, autentificată / certificată,
din care să rezulte că nu se
încadrează în prevederile art. 8
alineatul 1.
(3) Modelul declaraţiei va fi publicat ca
anexă la regulamentul de organizare
şi funcţionare al comisiei prevăzute la
art. 9^2 alin. (1);
ART.9
alin.(2)

ART.9 alin.(2)
(2) Persoanele care solicită
preschimbarea
documentelor
care atestă titlurile prevăzute la
art.3 alin.(1) lit.b), potrivit
prezentei legi, precum şi
preşedinţii
organizaţiilor
nominalizate la art.5 alin.(4)
poartă
răspunderea
penală
pentru corectitudinea întocmirii
dosarelor, care vor fi verificate
de către Secretariatul de Stat

ART. 9, alin. (2) - se modifică şi va
avea următorul conţinut :
(2)
Persoanele
care
solicită
preschimbarea documentelor care atestă
calităţile/titlurile prevăzute la art. 3, alin.
(1) litera lit. b) - c), art. 3 alin. (1^1),
precum şi cele prevăzute la art. 4 alin.
(1), potrivit prezentei legi, poartă
răspunderea
penală
pentru
corectitudinea întocmirii dosarelor, a
documentelor şi probelor aflate în
acestea, care vor fi verificate de către

pentru
Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie
1989 şi avizate de Comisia
parlamentară
în
vederea
eliberării de către acesta a
certificatelor
doveditoare,
preschimbate conform alin. (1).
ART.9^2

Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi
avizate de Comisia parlamentară în
vederea eliberării de către acesta a
certificatelor doveditoare, preschimbate
conform alin. (1).
Pentru
a
constata
eventualele
încălcări
a
normelor legale şi a anula
administrativ certificatele
preschimbate, cu efect
imediat asupra bugetului
de stat. Procedura actuală
de anulare a certificatelor
prin sesizarea instanţelor
de cercetare sau judecată,
este greoaie şi de durată .

După art. 9^1 - se introduce un nou
articol, ART.9^2 alin. (1) la (13), care
vor avea următorul cuprins:
(1) Se constituie comisia de verificare
a respectării prevederilor legale de
preschimbare
a
certificatelor
doveditoare
ale
calităţii
de
revoluţionar, formată din : secretarul
de stat de la Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor
din Decembrie 1989, 2(doi) salariaţi ai
Secretariatului
de
Stat
pentru
Problemele
Revoluţionarilor
din
Decembrie 1989, 1(un) reprezentant al
Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc
(IICCMER),
1(un)
reprezentant al Ministerului Sănătăţii,
1(un) jurist de la Ministerul Justiţiei,
1(un)
expert
grafolog,
1(unul)
reprezentant al revoluţionarilor din
Timişoara şi 1(unul) reprezentant
revoluţionarilor
din
Bucureşti
desemnaţi
la
propunerea
organizaţiilor de revoluţionari legal
constituite din aceste oraşe, 1(un)
reprezentant al oraşelor martir sau
zona din care sunt asociaţiile a căror
dosare sunt verificate prin rotaţie,
desemnaţi prin ordin al secretarului
de stat de la Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor
din Decembrie 1989, şi invitat

preşedintele asociaţiei care a acordat
avizul în condiţiile art. 5 alin (4) şi art.
9 alin (2). Activităţile de secretariat şi
de arhivă ale comisiei sînt asigurate
printr-un birou tehnic format din
3(trei) salariaţi ai Secretariatului de
Stat
pentru
Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989;
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) va
funcţiona în baza regulamentului de
organizare şi funcţionare propriu, care
va fi aprobat prin ordin al secretarului
de stat de la Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor
din Decembrie 1989 şi va fi publicat în
Monitorul Oficial al României .
(3) Persoanelor care fac parte din
Comisia prevăzută la alin. (1) le sunt
aplicabile prevederile art. IV din H.G.
1707 / 2006 pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii recunoştinţei faţă
de eroii-martiri şi luptătorii care au
contribuit
la
victoria
Revoluţiei
române din decembrie 1989 nr.
341/2004, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.412/2004
(4) În cazul în care comisia constată
nerespectarea prevederilor legale
privind preschimbarea certificatelor,
sau faptul că persoanele nu se
încadrează în prevederile legale
pentru
calitatea/titlul
acordat,
Secretariatul
de
Stat
pentru
Problemele
Revoluţionarilor
din
Decembrie
1989
solicită
avizul
Comisie parlamentare prevăzută la art.
11., pentru anularea certificatelor în
cauză sau pentru acordarea unei noi
calităţi/titlu. Comisia parlamentară

prevăzută la art. 11. acordă avizul în
termen de 30 de zile de la data
solicitării, care este consultativ;
(5)
În
cazul
constatării
unor
neconcordanţe
în
dosarele
individuale, comisia prevăzută la alin.
(1), poate solicita de la orice persoană
fizică sau juridică, documente sau alte
probe în vederea soluţionării acestora,
urmând ca acestea să fie depuse la
dosar de persoana în cauză, sau prin
intermediul asociaţiei care i-a acordat
avizul conform art. 5 alin. (4) la data
depunerii dosarului de preschimbare,
în termen de 30 de zile de la data
solicitării;
(6) La data obţinerii avizului Comisiei
parlamentare
pentru
anularea
certificatelor conform prevederilor
alin. (4), Secretariatul de Stat pentru
Problemele
Revoluţionarilor
din
Decembrie 1989 va înştiinţa instituţiile
abilitate cu plata indemnizaţiilor
reparatorii prevăzute în prezenta lege,
pentru
sistarea
acestora
şi
recuperarea sumelor de bani încasate
necuvenit anterior;
(7) La data obţinerii avizului Comisiei
parlamentare, conform prevederilor
alin. (4) pentru încadrarea într-o altă
calitate/titlu, Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluţionarilor
din Decembrie 1989 va înştiinţa
instituţiile
abilitate
cu
plata
indemnizaţiilor reparatorii prevăzute
în prezenta lege, pentru sistarea
acestora, sau după caz, pentru
acordarea unui alt cuantum al
indemnizaţiei reparatorii;
(8) Termenul de verificare a respectării

prevederilor legale de preschimbare a
certificatelor doveditoare ale calităţii
de revoluţionar este de 6 luni, fără
posibilitatea de prorogare, de la data
publicării M.O. a regulamentului de
organizare şi funcţionare al comisiei,
prevăzut la alin. (2);
(9) În termen de 30 de zile de la data
finalizării lucrărilor comisiei prevăzute
la alin. (1) Secretariatul de Stat pentru
Problemele
Revoluţionarilor
din
Decembrie 1989 va publica în
Monitorul Oficial al României, raportul
acesteia
care
va
cuprinde
următoarele:
- lista cu persoane propuse pentru
acordarea
calităţilor/titlurilor
în
condiţiile art. 9 alin. (6), în care se va
înscrie asociaţia care a acordat avizul;
- lista cu persoane ale căror certificate
preschimbate au fost anulate şi
înaintarea propunerilor Preşedintelui
României de retragere a titlurilor;
- lista cu persoane ale căror certificate
preschimbate au fost anulate şi le-au
fost acordate alte calităţi/titluri;
(10) Decizia finală rezultată în urma
verificării de către comisia constituită
la alin. (1) a respectării prevederilor
legale de preschimbare a certificatelor
doveditoare
ale
calităţii
de
revoluţionar poate fi contestată şi se
soluţionează conform prevederilor
legii contenciosului administrativ;
(11) Secretariatul de Stat pentru
Problemele
Revoluţionarilor
din
Decembrie 1989, cu avizul Comisiei
Parlamentare, conform prevederilor
alin. (4), va înainta Preşedintelui
României propunerile de atribuire a

titlurilor în condiţiile art. 9 alin. (6);
(12) În termen de 60 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al
României, a listelor prevăzute la alin.
(8), vor fi tipărite, semnate şi înmânate
titularilor, certificatele persoanelor
prevăzute la art. 3 alin. (1) literele a) c) şi art. 3 alin. (1^1), având înscrise
calităţile/titlurile şi formatul conform
normelor de aplicare a prezentei legi .
La data expirării acestui termen toate
certificatele preschimbate eliberate
anterior sunt nule. Modelul noului tip
de certificat va fi publicat ca anexă la
regulamentul
de
organizare
şi
funcţionare al comisiei, prevăzut la
alin. (2);
(13) La data încetării activităţii
comisiei prevăzute la alin. (1) se va
înfiinţa o comisia de onoare care va
funcţiona pe lângă Secretariatul de
Stat
pentru
Problemele
Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
numită prin ordin al secretarului de
stat de la Secretariatul de Stat pentru
Problemele
Revoluţionarilor
din
Decembrie 1989, cu mandat de
7( apte) ani, care va analiza şi va
dispune aplicarea prevederilor legale
în vigoare cu privire la acordarea,
anularea sau incadrarea din punct de
vedere
al
calităţilor/titlurilor
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1)
literele a) - c), art. 3 alin. (1^1) şi art. 7
alin. (1) punctul 2. Comisia este
formată din secretarul de stat şi 8(opt)
reprezentanţi
ai
revoluţionarilor,
desemnaţi
la
propunerea
organizaţiilor de revoluţionari legal
constituite, câte unul din fiecare zonă

ART.10
alin. (2)

ART.16^1

ART.16^2

ART. 10,
(2)
Persoanelor
care
au
participat la Revoluţie, dar nu se
încadrează în criteriile prevăzute
de Hotărârea Guvernului nr.
566/1996,
cu
modificările
ulterioare, li se va atribui
calitatea onorifică de participant
la
Revoluţia
română
din
decembrie 1989, în condiţiile
prevăzute
de
normele
metodologice de aplicare a
prezentei legi.

euro de dezvoltare .
Pentru a se pune în ART. 10, alin. (2) - se modifică şi va
concordan ă
cu avea următorul conţinut :
prevederile ART. 3, (1) (2) Persoanelor care au participat la
litera c) .
Revoluţia Română Anticomunistă din
Decembrie 1989, dar nu se încadrează
în criteriile prevăzute de Hotărârea
Guvernului nr. 566/1996, cu modificările
ulterioare, a art. 3, alin. (1) litera c) şi
art. 8 alin (2) din prezenta lege, li se va
atribui calitatea de participant la
Revoluţia Română Anticomunistă din
Decembrie 1989, în condiţiile prevăzute
de normele metodologice de aplicare a
prezentei legi.
Pentru o poziţionare a După art. 16 - se introduce un nou
prevederilor
legii
în articol, ART.16^1, cu următorul
concordanţă
cu
voinţa cuprins :
legiuitorului .
Prezenta lege se înscrie în categoria
legilor speciale şi se aplică strict
materiei pe care o reglementează .
Pentru
eliminarea
confuziilor în acordarea
drepturilor
în
perioada
desfăşurării
activităţii
comisiei prevăzute la art.
9^2 şi a eliberării noilor
certificate .

După art. 16^1 - se introduce un nou
articol, ART.16^2, cu următorul
cuprins :
DISPOZIŢII TRANZITORII :
(1) Pînă la data expirării termenului
prevăzut la art. 9^2, drepturile
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1)
literele a) - c) şi art. 3 alin. (1^1) se
acordă în baza certificatelor de
revoluţionar preschimbate deţinute de
titulari, conform calităţilor/titlurilor
înscrise în acestea;
(2) La data expirării termenului
prevăzut la art. 9^2, drepturile
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1)
literele a) - c) şi art. 3 alin. (1^1) se
acordă în baza certificatelor de
revoluţionar
eliberate
conform

prevederilor aceluaşi articol alin. (11),
sau a adeverinţei prevăzute la art. 7
alin. (3) pentru persoanele prevăzute
la art. 7 alin. (1) punctul 2.
ART.17^1

După art. 17 - se introduce un nou
articol, ART.17^1, cu următorul
cuprins :
Legea recunoştinţei faţă de eroiimartiri şi luptătorii care au contribuit
la
Victoria
Revoluţiei
Române
Anticomuniste din Decembrie 1989,
precum şi faţă de persoanele care şiau jertfit viaţa sau au avut de suferit în
urma
revoltei
muncitoreşti
anticomuniste de la Braşov din
noiembrie 1987**) nr. 341/2004, cu
modificărilor
şi
completările
ulterioare, inclusiv cele aduse prin
prezenta lege, se va republica în
Monitorul Oficial al României Partea I,
dându-se textelor o nouă numerotare.

