
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind

Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 341 din 
12 iulie 2004 a recunostintei pentru victoria Revoiutiei Romane din 

Decembrie 1989, pentru revoita muncitoreasca anticomunista de la Brasov 
din noiembrie 1987 §i pentru revoita muncitoreasca anticomunista din 

Vaiea Jiuiui - Lupeni - august 1977

La mijiocul lunii octombrie 2020 a fost pus la dispozitia opiniei publice 
un raport al Corpului de control al prim-ministrului „care a efectuat o actiune 
de documentare la SecretariatuI de stat pentru recunoasterea meritelor 
luptatorilor fmpotriva regimului comunist instaurat In Romania in perioada 
1945-1989 („5SRML"). Perioada supusa verificariior a fost ianuarie 2017- 
octombrie 2020.

Printre cele descoperite, Tn urma acestui control, pe langa faptui ca 
SSRML nu detine o baza de date actuaiizata a beneficiariior Legii nr. 
341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri §i luptatorii care au contribuit 
la victoria Revolut;iei romane din decembrie 1989, cu modified rile si 
completarile uiterioare, si a drepturilor distribuite acestora, implicit a 
drepturiior de transport gratuit, in conditiiie in care exista aplicatii 
informatice speciaiizate in gestionarea si actuaiizarea bazeior de date a 
beneficiariior Legii nr. 341/2004, s-a descoperit, mai grav, ca „desi 
instanteie de judecata au constatat, pentru foarte multe persoane, caiitatea 
de coiaborator sau de lucrator al Securltatii ca politie politica, SSRML fiind 
informat despre aceasta, persoanele respective sunt in continuare 
beneficiare aie drepturilor prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile 
si completarile uiterioare, entitatea controlata nefinalizand demersuriie de 
anulare a certificateior si de retragere a titiurilor, pentru muite persoane 
nefiind nici macar incepute aceste demersuri. lar Jntreaga procedura 
privind verificarea caiitatii de coiaborator sau lucrator al Securltatii, pentru 
beneficiarii Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile uiterioare, 
este una greoaie, ce dureaza perioade mari de timp, fapt ce conduce la 
ineficienta acestui demers. Astfel, de la momentui solicitarii verificarii si 
pana la primirea rezultatelor si demararea procedurii de anulare a 
certificateior si de retragere a titiului de Luptator pentru Victoria Revolup'ei 
din Decembrie 1989, au trecut, m mai multe cazuri, peste 15 ani". Mai mult, 
s-au „constatat insa si cazuri in care. In aproximativ 3 ani de la solicitarea 
verificarii, SSRML a primit rezultatele de la Consiliul National pentru 
Studierea Arhivelor Securltatii (CNSAS) si a finalizat procedura de anulare 
a certificateior si de retragere a titiului de Luptator pentru Victoria Revolupei 
din Decembrie 1989. Desi pentru persoanele in cauza procedura a fost 
finalizata inca din perioada 2010-2011, acestea figureaza in continuare in 
baza de date a SSRML ca beneficiari ai Legii nr. 341/2004, cu modificarile



si completarile ulterioare, fapt relevant pentru modul defectuos in care 
institutia controlata gestioneaza si actualizeaza baza de date."^

Asadar, aproape la fiecare comemorare, dar nu numai, a victimelor 
Revolutiei din decembrie 1989, momente in care sunt aduse ?n prim plan si 
revoltele anticomuniste din 1977 si din 1987, apar tot mai multe indicii, dar 
si decizii ale instantelor de judecata, cu privire la faptui ca sunt multe 
persoane care nu ar trebui sa beneficieze de drepturile materiale cuvenite 
adevaratilor revolutionari. O astfel de situatie este inacceptabila si trebuie 
de urgenta remediate.

Acest demers legislativ nu presupune cheltuieli de la bugetui de stat.

Fata de acestea, va propun, spre dezbatere si adoptare, aceasta propunere 
legislative.

Initiator 

Deputat PNL,

Florin ClauiUu^ROMAN

^ http://control.gov.ro/web/sinteza-actiunii-de-documentare-la-secretariatul-cle-stat-pentru-recunoasterea- 
meritelor-luptatorilor-impotriva-regimului-comunist-instaurat-in-romania-in-perioada-1945-1989-ssrml/
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