
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru modificarea Legii recuno§tiiitei pentru victoria 

Revolufiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta 

muncitoreasca anticomunista de la Bra§ov din noiembrie 1987 §i 
pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - 

Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Legea recuno^tinlei pentru victoria Revoluliei Romane 

din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la 

Bra§ov din noiembrie 1987 §i pentru revolta muncitoreasca 

anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 

2004, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica dupa cum 

urmeaza:

1. La articolul 5, alineatele (3)-(5) §i (7) se modifica si vor 

avea urmatorul cuprins:
„(3) Secretariatul de Stat, dupa analizarea dosarelor persoanelor 

ce solicita 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.
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(4) Dosarele persoanelor care solicita preschimbarea 

certificatelor sau eliberarea noilor certificate in baza legilor recuno§tin|ei 

trebuie sa con^ina documentatia prevazuta in Hotararea Guvernului 

nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare §i 
funclionare a Comisiei pentru cinstirea §i sprijinirea eroilor Revolu|iei 

din decembrie 1989, cu modificarile ulterioare, pentru fiecare categorie, 
precum §i avizul reactualizat al unei organizatii de revolulionari legal 

constituite pana la data de 31 decembrie 1992. Certificatele eliberate 

potrivit prezentei legi vor fi semnate de catre secretarul de stat al 
Secretariatului de Stat.

(5) Secretariatul de Stat face propuneri Pre§edintelui Romaniei 

pentru acordarea titlurilor.

(7) Secretariatul de Stat, dupa analizarea cererilor §i verificarea 

dosarelor persoanelor care solicita acordarea calitalii prevazute la art. 3 

alin. (1) lit. b) pet. 3, va elibera certificatul, singurul document valabil 

pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.”

2. La articolul 9, alineatele (2), (3) §i (5) se modifica si vor 

avea urmatorul cuprins:
„(2) Persoanele care solicita presebimbarea documentelor care 

atesta titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum §i pre§edinlii 

organizatiilor nominalizate la art. 5 alin. (4) poarta raspunderea penala 

pentru corectitudinea intocmirii dosarelor, care vor fi verificate de catre 

Secretariatul de Stat, in vederea eliberarii de catre acesta a certificatelor 

doveditoare, presebimbate conform alin. (1).
(3) Certificatele eroilor-martiri se elibereaza §i se acorda la 

propunerea Secretariatului de Stat §i se atribuie urma§ilor acestora.

(5) Prin derogare de la dispozitiile art. 10 alin. (1) din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, contestatiile privind presebimbarea ori 

neefectuarea presebimbarii certificatelor, conform prezentei legi, se fac 

cu nominalizarea persoanelor in cauza. Contestatiile se solutioneaza, in 

fond, de sec^ia de contencios administrativ §i fiscal a tribunalului, iar in 

recurs, de sec^ia de contencios administrativ §i fiscal a cuifii de apel.”
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3. La articolul 9^, alineatele (5) §i (7) se modifica si vor 

avea urmatorul cuprins:
„(5) Secretariatul de Stat va mainta periodic Pre§edintelui 

Romaniei propunerile de atribuire a titlurilor pentru persoanele ale caror 

cereri au fost admise, in vederea publicarii acestora in Monitorul Oficial 

al Romaniei, Partea I.

(7) Prin derogare de la dispozi|iile art. 10 alin. (1) din Legea 

nr. 554/2004, cu modificarile §i completarile ulterioare, contesta^iile 

privind noile certificate - Luptator cu Rol Determinant se depun in 

termen de 30 de zile de la comunicare cu nominalizarea persoanelor in 

cauza. Contestatiile se solu^ioneaza in fond, de sec^ia de contencios 

administrativ §i fiscal a tribunalului, iar in recurs, de seclia de contencios 

administrate §i fiscal a cuifii de apel.”

4. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 11. - (1) Comisia parlamentara are atributii de avizare a 

proiectelor de lege §i a propunerilor legislative transmise Camerei 

competente sa le adopte, ca prima Camera sesizata, referitoare la 

modificarea §i completarea prezentei legi, precum §i a proiectelor de 

acte normative care con^in prevederi conexe acesteia.
(2) Comisia parlamentara avizeaza bugetul si Programul anual 

de activitati ale Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989.”

5. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 15. - Funda^ia «Fondul Libertatea», constituita prin 

Decretul-lege nr. 124/1990 privind instituirea «Fondului Libertatea», cu 

modificarile ulterioare, i§i desfasoara activitatea sub controlul 

Secretariatului de Stat.”

6. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 26. - Prin derogare de la dispozi|iile art. 10 alin. (1) din 

Legea nr. 554/2004, cu modificarile §i completarile ulterioare, litigiile 

legate de aplicarea dispoziliilor prezentei legi, in care acliunea este 

formulata in contradictoriu cu Secretariatul de Stat, se solutioneaza, in 

fond, de seclia de contencios administrativ §i fiscal a tribunalului, iar in 

recurs, de sec^ia de contencios administrativ §i fiscal a curlii de apel.”
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7. In tot cuprinsul legii, sintagma „Secretariatul de Stat 

pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989” se 

inlocuieste cu sintagma „Secretariatul de Stat”.

Art. II. - Comisia parlamentara a revolutionarilor din 

decembrie 1989, infiintata in temeiul dispozitiilor art. 9 alin. (2) din 

Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputafilor §i al senatorilor, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, va restitui 

Secretariatului de stat pentru recunoa§terea meritelor luptatorilor 

impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 

1945-1989 toate documentele nesolutionate, pe baza unui proces-verbal 

de predare-primire care se intocme§te in termen de 30 de zile de la data 

intrarii in vigoare a prezentei legi. Contestatiile nesolutionate se restituie 

in plic inchis, prin posta, cu scrisoare recomandata, cu confirmare de 

primire, prin intermediul Secretariatului de stat pentru recunoa§terea 

meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania 

in perioada 1945-1989 petentilor contestatori. Contestatorii sunt de drept 

repu§i in termenul de contestatie la instan^a competenta de la data 

restituirii contestatiei, astfel cum este inscrisa in confirmarea de primire.

Art. III. - De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, litigiile 

legate de aplicarea dispozifiilor Legii recuno§tintei pentru victoria 

Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca 

anticomunista de la Bra§ov din noiembrie 1987 §i pentru revolta 

muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 

nr. 341/2004, cu modificarile §i completarile ulterioare, in care ac^iunea 

este formulata in contradictoriu cu Comisia parlamentara a 

revolu|ionarilor din decembrie 1989, §i care se afla pe rolul instan|elor 

spre solutionare, in fond, la sec^ia de contencios administrativ §i fiscal a 

tribunalului, ori in recurs, la sec^ia de contencios administrativ §i fiscal a 

curfli de apel, vor fi solu|ionate in contradictoriu cu Secretariatul de stat 

pentru recunoa§terea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist 

instaurat in Romania in perioada. 1945 -1989.

Art. IV. - In termen de^3^ de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi, Guvernul, la niopunerea Secretariatului de stat pentru 

recunoa§terea meritelor lupi^omlor impotriva regimului comunist 

instaurat in Romania in perioada 1945-1989, va modifica in mod
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corespunzator Hotararea Guvernului nr. 1.412/2004 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii recuno^tin^ei pentru Victoria 

Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca 

anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu 

modificarile §i completarile ulterioare.

Art. V. - Legea recuno^tinfei pentru victoria Revolutiei 

Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca 

anticomunista de la Bra§ov din noiembrie 1987 §i pentru revolta 

muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 

nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
precum §i cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua 

numerotare.
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.

p. PRE^EDINTELE 

CAMEREI DEPUTAJILOR
PRE§EDINTELE

SENATULUI

CRISTEVA-MADALINA PRUNA ANCA DANA DRAGU

Bucuresti, 2^ 

Nr.


