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RAPORT 

Nr. XIX/ 81/ 2021 

asupra Propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.341/2004 a 
recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta 

muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta 
muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 

(L101/2021) 

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul S enatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi 

validări, prin adresa nr. L101/2021, a fost sesizată de Biroul permanent al Senatului în 
vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra Propunerii legislative privind modificarea 
şi completarea Legii nr.341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din 
noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni 
- august 1977. 

Propunerea legislativă are ca object modificarea Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei 

pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească 

anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească 

anticomunistă din Valea Jiului — Lupeni — august 1977, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi instituirea unor soluţii legislative pentru situaţii tranzitorii, având în 
vedere faptul că, prin noua reglementare, sunt afectate raporturi sau situaţii juridice născute 

sub vechea reglementare, dar care nu şi-au produs în întregime efectele până la data intrării în 
vigoare a noii reglementări. 

Consiliul Legislativ a transmis un aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, care au 
fost preluate de către membrii comisiei, prin adoptarea unor amendamente la prezenta 
iniţiativa legislativă. 



Consiliul Economic si Social a transmis un aviz favorabil. 

Comisia juridică, în şedinţa din data de 20 aprilie 2021, a analizat propunerea 
legislativă şi avizele primite şi a hotărât să adopte, cu unanimitate de voturi ale membrilor 
prezenţi, un raport favorabil, cu amendanmente admise, cuprinse în anexa care face parte 
integrantă din raport. 

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă înregistrată cu L101/2021  face 
parte din categoria legilor organice. 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări supune votului 
plenului Senatului raportul de admitere, cu amendamente admise, şi propunerea 
legislativă, cu respectarea art. 76 alin (1) din Constituţia României, republicată. 

Senatul, în aplicar dispoziţiilor art. 75 aim . (1) din Legea fundamentală şi a 
dispoziţiilor art. 92 all . 1) pct. 2 din Regulamentul Senatului in vigoare, este prima 

Cameră sesizată. 

Senator La 

Secretar, 

S ân1ei Senator Laura Mihaela Fulgeanu Moagher 
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Anexă la raportul nr. XIX/ 81/2021 

Amendamente admise 

La Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească 

anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 

(L101/2021) 

Nr. Legea nr. 341/2004 în vigoare Propunere legislativă Amendamente admise 

Crt. L101/2021 (prin însuşirea observaţiilor şi 

propunerilor din avizul Consiliului 
Legislativ) 

1, Titlul: Titlul: 

Lege privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru 
victoria Revoluţiei Române din 

Lege pentru modificarea Legii 
recunoştinţei pentru 
victoria Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989, pentru 
anticomunistă de la Braşov din noiembrie 
1987 şi pentru 
anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - 
august 1977 

Decembrie 1989, pentru 
anticomunistă de la Braşov din 
noiembrie 1987 şi pentru 
anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - 
august 1977 nr. 341/2004 



2. Art. I. - Legea nr. 341/2004 a 
recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 

Române din Decembrie 1989, pentru 
revolta muncitorească anticomunistă de la 
Braşov din noiembrie 1987 şi , pentru 
revolta muncitorească anticomunistă din 
Valea Jiului - Lupeni - august 1977, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 654, din 20 iulie 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 

Art. I. - Legea recunoştinţei 

pentru victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la 
Braşov din noiembrie 1987 şi pentru 
revolta muncitorească anticomunistă 

din Valea Jiului - Lupeni - august 
1977 nr. 341/2004, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 654, din 20 iulie 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 

3. Art. 5. - (3) Secretariatul de Stati după 

analizarea dosarelor persoanelor cc solicită 
preschimbarea certificatelor, cu avizul 

Comisiei parlamentare pentru controlul 

apI.icârii prevederi.lor prezentei legi, va 

ei.ibera nOul. tip de certifi.cat preschmbat, 

care va avea un format uiiic, cu ei.emente 

de securizare - sin.gurul document valabi.l 

pentru a beneficia de preved.erii.e prezen.tei 
a 

egi. 

(4) D~.~sarele persoanelor care solicită 
preschirnbarea certificatelor sau elibera.rca 

n0il~.-~r certificate în baza 

recunostintei trebuie să 
9 3 

documen.taţia prevăzută în Hotărârea 

legilor 

contină 
9 

1. La articolul 5, alineatele (3), (4), 
(5) şi (7) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„(3) Secretariatul de Stat, după 

analizarea dosarelor persoanelor cc solicită 

preschimbarea certificatelor va elibera noul 
tip de certificat preschimbat, care va avea 
un format unic, cu elemente de securizare - 
singurul document valabil pentru a 
beneficia de prevederile prezentei legi. 

(4) Dosarele persoanelor care solicită 

preschimbarea certificatelor sau eliberarea 
noilor certificate în baza legilor 
recunoştinţei trebuie să conţină 

documentaţia prevăzută în Hotărârea 

Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi 

1. La articolul 5, alineatele (3) 
- (5) şi (7) vor avea următorul 

cuprins: 



Cuvernul.u:i n.r.  566/i99  pentru 

aprobarea Regu:1.a~i~entului de organizare şi 

fu.ncţiona.re a Comisiei pentru cinstirea şi 

sprijinirea eroilor Revoluţiei din 

Decembrie 1989, cu rnod.ifkările 

ulterioa~.~e, pentru liecare categoric, precum 

~i avizul reactualizat al unei organizaţii de 

revoluţion.ari legal constituitc până la data 

de 31 decembrie 1992. Certificatele 

ei.i.berate potrivit prezentei l.egi vor fi 

semnate de căt:re secretarul de stat at 

S e cre tari atului. de Stat si. de către 

pre~edintete Com. i s i.e i. parlamenta:re. 

(5) Secretariatut de Stat, cu avizu:I 

Com.isiei parlamentarc, face propuneri. 

Pre~edintelui P..ornâniei pentru acordarea 

titlurilor. 

(7) Sec:retariatul de Stat, după a:n.ali.zarea 

cere:rilor si verificarea dosarel.or 
3 

pe:rsoan.elor care solicită acordarea cali.tâ.ţi.i 
prevăzute la art. T 3 alin. (1) lit. b) pct 3, va 

elibera cert.ificatul, Cu avizu.l Comisici 

parlarnentare, singurul docurn.ent valabil 

pentru a benefic.yîa dc prevederile prezentei 

sprij inirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 
1989, cu modificările ulterioare, pentru 
fiecare categoric, 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 
S ecretariatului de Stat. 

(5) Secretariatul de Stat face propuneri 
Preşedintelui României pentru acordarea 
titlurilor. 

(7) Secretariatul de Stat, după 

analizarea cererilor şi verificarea dosarelor 
persoanelor care solicită acordarea calităţii 

prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, va 
elibera certificatul, singurul document valabil 
pentru a beneficia de prevederile prezentei 
legi. " 



legja 

4• Art. 9. - (2) Persoanele care s0iicitä 

preschi.mbarea documeritelOr care atestă 2. La articolul 9, alineatele (2), (3) şi (5) 2. La articolul 9, alineatele (2), (3) 

titluri:le :~Kevăzute la art. 3 aim . (1) ~..~.ta i ~ )~ P se modifică şi vor avea următorul 
, 

cuprins: 
şi (5) se modifică şi vor avea 

„ . urmatorul cuprins: . N. 4 . . , . ~ v ~• 
pot~.~.v.~t p~.~ezente:~. ~.+~g~., p.~.ecun~. ;~~. 

.~..esedi:~~tii o:~K~a~~izati ilor :~~~~~.~nalizate la p y 
' ~ 

f~.0.k-ta 5 ~..~,i:~~ x (  4e.,~ . oa~'tă răs~ .J~~d~✓r'~./a eni.4~.~- ~ ~ p 
pentru corectituadinea întocinirii dosarelor, 

care vor f veriflcate de către Secretariatu1 
. 

Stat pentru 
. a . . ~. 

de Stat pco.t~. ~ P~Oblen~.elc ~.evOl~.~~o~~a~ ~lor 

din Decembric 1959 şi avizate de Cornjsia 

„(2) Persoanele care solicită  
reschimbarea documentelor care atestă 

ptitlurile prevăzute la art. 3 aim . (1) lit. b), 
precum şi preşedinţii organizaţiilor 

nominalizate la art. 5 aim . (4) poartă 

răspunderea penală pentru corectitudinea 
i„ntocmirii dosarelor, " care vor fi verificate de 
către Secretariatul de Stat pentru 

parlarnentară a revoluti0narilOr din Problemele Revoluţionarilor din . . . 
. ~. • • 

., 
Decembrie 1989, în vederea eliberării de (3)Certificatele eroilor-martlri se ~ Y ,~ .• decernbr~e 1,~89, ~n ~ ederea el~be~ a~~~ de 

către ac.esta a certificatelor dOved.itoare, 

~' reschin~.bate co~~fOrn~. aim . (1). 

„ ' i oare către acesta a certificatelor doved t , 
preschimbate conform aim . (1). 

. . . 
(3) Certificatele erollor-martlrl se 

eliberează i se acordă la ro unerea ş p p 
Secretariatului de Stat şi se atribuie 
urmaşilor acestora. 

. ~. . : . eliberează şi se acordă la propunerea (5) Prin derogare de la dispoziţiile art. d , 6 
(3) Ccrt~l~.c~~te.ie cro.~lo.~.-~.~~rt~r~. se 

Secretariatului de Stat i se atribuie urma ilor ş ş  Leg ea10 aim . (1)din Le ea nr. 554/2004, cu 
şi se acordă ia p:ropunerea 

Secrctariatu:lui de Stat pent.ru. PrOblemele 
acestora, conform normelor metodologice. 

. .. 
(5) Prin derogare de la dispozlţille art. 

modificările şi completările ulterioare, 
contestaţiile privind preschimbarea on 
neefectuarea reschimbării certificatelor'

o P.cvoluiona.riio~ro din I~ecer~~.brie 19~9,cu . ea 

avizul CO~~.sici parla~~.entare a 

nr. 554/2004, cu p~ 10 aim .  din Le g 
modificările i com letările ulterioare .. ş . . p . ' 

conform rezentei le i se fac cu 
p g' nominalizarea persoanelor în cauză. 

~ . + a . . y. Y
~evolu~.~Ona~~lor ~:~.~~. d.ecembr~c 1989,  ş~ se 

atribuie urn~.asil~.~r acestora, conform , , 

contestaţiile privind preschimbarea on l 
' v 'i 

certificatelor, neefectuarea preschlmbari , 
' i se fac cu conform prezentel leg , 

Contesta iile se solu ionează în fond de 
. ~ .~ : . . ' . sec 1a de contenclos administrativ i 

. ~ . . • ,. şfiscal a tribunalului iarin recurs de 
' ' ~~OrmclOr ~~et~~dOlo ice. g nominalizarea persoanelor în cauză. • • • • • • 

Con~es~atiile ~rivind. reschir~~barea. ori , ~. p 

.. . „
în

şi
 fond, de 

• ' 'ni trativ i fiscal a sec~ia de contenclos admi s ~ 
fiscal a cu ii de a el." ~ p(5) 



5. 

neelectu.a..rea preschimbării certificatelor, 
conform prezentei legi, se fac cu 

6 • a fA s,✓ ~ 

no~~.~:r~.a..~~.zarea persoan.e:~or ~.n ca•uza ~:~ Se 
vor ad resa Comis ie i pa:rl.amentare a 
revoluţionarilor din decembrie 1989, care 
le soluţionează potrivit nonmelor 
metodoiogice stabi.li.te în acest se:n.s a 
Art. 92
(5) Secretari.atul de St.at•, cu avizul 
Comisiei parlamen.tare, va în.ainta periodic 
Presedinteiui :R.omâniei p:ropuneriie de 
atribuire a titlur:ilo:r pentru persoa:nele a.i.e 
cdror cereri au fost a.dmise, în vederea 

publicării acest~.~ra in Monitor~.~l Olicial al 
.~ . 

RRomâniei.~.eL 
(7) Con.testaţiiie privind noi.le certilîcate - 
Lupt~tor Cu R~..~1 Determinant Sc depun în 
termen de 30 de zile de la comunicare Cu 

. n w a 

:n.on~~.nal:,~zarea persoane~.or ~n cauză Sc sc 
vor ad:resa Co:tuisi.ei. pariame:n.tare a 
revo:luţionarilor din decembrie 1989, care 
le soluţion.ea.ză potrlvit nOrmelOr 
metodologice sta.bilite î:n acest sens. 

tribunalului competent, iar în recurs, de 
secţia de contencios administrativ şi fiscal a 
curţii de apel." 

3. La articolul 92, alineatele (5) şi (7) se 
modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„(5 ) S ecretariatul de S tat va înainta 
periodic Preşedintelui României propunerile 
de atribuire a titlurilor pentru persoanele ale 
căror cereri au fost admise, în vederea 
publicării acestora în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

(7) Prin derogare de la dispoziţiile art. 
10 aim . (1) din Legea nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
contestaţiile privind noile certificate - 
Luptător cu Rol Determinant se depun în 
termen de 30 de zile de la comunicare cu 
nominalizarea persoanelor în cauză. 

Contestaţiile se soluţionează de în fond, de 
secţia de contencios administrativ şi fiscal a 
tribunalului competent, iar în recurs, de 
secţia de contencios administrativ şi fiscal a .. 
curţil de apel." 

3. La articolu192, alineatele (5) şi 

('n vor avea următorul cuprins: 

(7) Prin derogare de la dispoziţiile 
art. 10 aim . (1) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, contestaţiile 
privind noile certificate - Luptător cu 
Rol Determinant se depun în termen de 
30 de zile de la comunicare cu 
nominalizarea persoanelor în cauză. 
Contestaţiile se soluţionează în fond, de 
secţia de contencios administrativ şi 
fiscal a tribunalului, iar în recurs, de 
secţia de contencios administrativ şi 
fiscal a curţii de apel." 



6. Art. 11. - Comisia parlamentară îi 
continuă activitatea, conform prevederilor 

rezentei ie6i. p ~ 
4. Articolul 11 se modifică şi va avea 
următorul cu rins: p 

„Art. 11. - Comisia parlamentară a 
revoluţionarilor din decembrie 1989, are 
atribuţii de avizare a proiectelor de lege şi a 
propunerilor legislative referitoare la 
modificarea şi completarea Legii nr. 
341/2004, precum şi a actelor normative 
care conţin prevederi conexe acesteia." 

4. Articolul 11 va avea următorul 

cuprins: p 

„Art. 11. - Comisia 
parlamentară are atribuţii de avizare a 
proiectelor de lege şi a propunerilor 
legislative transmise Camerei 
competente să îl adopte, ca primă 
Cameră sesizată, referitoare la 
modificarea şi completarea prezentei 
legi, precum şi a proiectelor de acte 
normative care conţin prevederi conexe 
acesteia. " 

7 • 
Art. 15. Fundaţia Fondul Libertatea, 

constituită prin Decre•tul-lege ri.ra 124/1990, 

uu. modif icarile ulterioare 1~~. cont~n~~.a. 
, . y • 

~ 
, 

activitatea ~n subord~nea Secretariatului de 

Stat pentru Pr~.~bleniele Revolutionaril~.~r, 

sub cOntrOlul coniisiei p arlamentare 

con.stltuite pOtrtv1t art. 11 şi 1n 

Gon.formitate cu norme].e metodo].ogice de 

aplic are d prezentei le gi. 

5. Articolul 15 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 15. - Fundaţia "Fondul 

Libertatea' ; constituită prin Decretul-Lege • „ • • „ • 
nr. 124/1990, cu modlficarile ulterioare, işi 

eontinuă activitatea în subordinea 
Secretariatului de Stat." 

5. Articolul 15 va avea următorul 

cuprins: 
„Art. 15. - Fundaţia Fondul 

Libertatea, constituită prin Decretul- 
• • • • • 

lege nr. 124/1990 privind instituirea 
„Fondului Libertatea", cu modificările 

ulterioare, îşi desfăşoară activitatea sub 
eontrolul Secretariatului de Stat." 

8. 
Art. 26. m 

Prin dero gare de l a di spoz iţi il.e art. 10 a~. iri4 

• . „ • 
6. Articolul 26 se modifica şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 26. - Prin derogare de la 

6. Articolul 26 va avea următorul 

cuprins: 
................................................ 

(1)  din Lsegea nr. 554/2004, cu mod:ificările 



~i c0:rnpl.etări.le u.lte:rioare, l.itigiite legate de 

aplicarea dispoziţiilor prezentei leg, în 
. * .. .~. 

care a~;t~~~~.nea este torn~~~. ata ~n ~ 
contra.dictoriu cu Secretariatul de Stat 

pentaru Problemele Revoluţiona.rilor din 

Decembrie 1989 sau Cornisia parlamentară 

a revolutionarilor din decembrie 1989, se 

soluţion.ează, în fond, de secţia de 

contencios administrativ fiscal a. 

tribunai.ului, jar î:n recurs, de secţia de 

contencios administrativ şi fiscal a curţii. de 

apei.. 

dispoziţiile art. 10 aim . (1) din Legea nr. 
554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, litigiile legate de aplicarea 
dispoziţiilor prezentei legi, în care acţiunea 

este formulată în contradictoriu cu 
Secretariatul de Stat, se soluţionează, în fond, 
de secţia de contencios administrativ şi fiscal 
a tribunalului, iar în recurs, de secţia de 
contencios administrativ şi fiscal a curţii de 
apel." 

9. La art. I, după pct. 6, se introduce un 
nou punct, pct. 7, cu următorul cuprins: 

~ 
7.In tot cuprinsul legii, sintagma 
„Secretariatul de Stat pentru 
Problemele Revolutionarilor din , 
Decembrie 1989" se înlocuieste cu 
sintagma "Secretariatul de Stat". 

10. 

Art. II. - Comisia parlamentară a 
revoluţionarilor din decembrie 1989, 
înfiinţată în temeiul dispoziţiilor art. 9 aim . 
(2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 49, din 22 ianuarie 2016, cu modificările 

Art. II. - Comisia parlamentară a 
revoluţionarilor din decembrie 1989, 
înfiinţată în temeiul dispoziţiilor art. 9 
aim . (2) din Legea nr. 96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, va restitui 



şi completările ulterioare, va restitui 
Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea 
meritelor luptătorilor împotriva regimului 
comunist instaurat în România în perioada 
1945 - 1989 toate documentele nesoluţionate, 
pe baza unui proces-verbal de predare-
primire care se întocmeşte în termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi. Contestaţiile nesoluţionate se restituie 
cu mandat poştal, cu confirmare de 
primire, prin intermediul Secretariatul de 
Stat pentru recunoaşterea meritelor 
luptătorilor împotriva regimului comunist 
instaurat în România în perioada 1945 - 1989 
petenţilor contestatori. Contestatorii sunt de 
drept repuşi în termenul de contestaţie la 
instanţa competentă de la data returnării 
contestaţiei, dată înscrisă în confirmarea 
de primire a mandatului poştal. 

Secretariatului de Stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat 
în România în perioada 1945 - 1989 
toate documentele nesoluţionate, pe baza 
unui proces-verbal de predare-primire 
care se întocmeşte în termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. Contestaţiile 
nesoluţionate se restituie în plic închis, 
prin poştă, cu scrisoare recomandată, 
cu confirmare de primire, prin 
intermediul S ecretariatul de Stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat 
în România în perioada 1945 - 1989 
petenţilor contestatori. Contestatorii sunt 
de drept repuşi în termenul de 
contestaţie la instanţa competentă de la 
data restituirii contestaţiei, astfel cum 
este înscrisă în confirmarea de 
primire. 

11. 
Art. III. - De la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, litigiile legate de aplicarea 
dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 a 
recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989, pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la Braşov din 
noiembrie 1987 şi pentru revolta 
muncitorească anticomunistă din Valea Jiului 
- Lupeni - august 1977, cu modificările şi 
completările ulterioare, în care acţiunea este 
formulată în contradictoriu cu Comisia 



parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 
1989, şi care se află pe rolul instanţelor spre 
soluţionare, în fond, la secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a tribunalului, on în 
recurs, la secţia de contencios administrativ şi 

fiscal a curţii de apel, vor fi soluţionate în 
contradictoriu cu Secretariatul de Stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instaurat în România în 
perioada 1945 -1989. 

12. 
Art. IV. - în termen de 30 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Guvernul, la propunerea Secretariatului de 
Stat pentru recunoaşterea meritelor 
luptătorilor împotriva regimului comunist 
instaurat în România în perioada 1945 - 1989, 
va actualiza Hotărârea Guvernu ui nr. 
1.412/2004 pentru aprobarea 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu 
modificările şi completările aduse prin 
prezenta lege. 

Art. IV. - în termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
1egi, Guvernul, la propunerea 
Secretariatului de Stat pentru 
recunoaşterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat 
în România în perioada 1945 - 1989, va 
modifica în mod corespunzător 
Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004 
pentru âprobarea 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, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

13. Art. V. - Legea nr. 341/2004 a 
recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 

Române din Decembrie 1989, pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la Braşov din 
noiembrie 1987 şi pentru revolta 

Art. V. - Legea recunoştinţei 
pentru victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, pentru revolta 
muncitorească anticomunistă de la 
Braşov din noiembrie 1987 şi pentru 



muncitorească anticomunistă din Valea Jiului 
- Lupeni - august 1977, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
654, din 20 iulie 2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi Cu 

modificările şi completările aduse prin 
prezenta lege, se va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 

revolta muncitorească anticomunistă din 
Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 
341/2004, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 654, din 20 
iulie 2004, Cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu 
modificările aduse prin prezenta lege, va 
fi republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor o 
nouă numerotare. 




