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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea Legii recuno§itintei pentru victoria Revolu^iei 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

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.I.- Legea recuno§tin^ei pentru victoria Revolu^iei 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 alin.(7) 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.

(4) Dosarele persoanelor care solicita preschimbarea certificatelor sau 

eliberarea noilor certificate in baza legilor recuno^tin^ei trebuie sa con^ina 

documenta^ia prevazuta in Hotararea Guvemului nr.566/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare §i funcfionare a Comisiei pentru cinstirea §i 
sprijinirea eroilor Revoluliei din Decembrie 1989, cu modificarile ulterioare, 
pentru fiecare categoric, precum §i avizul reactualizat al unei organizalii de 

revolulionari legal constituite pana la data de 31 decembrie 1992. Certificatele



eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de catre secretaml 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 calita^ii prevazute la art.3 alin.(l) 

lit.b) pct.3, va elibera certificatul, singurul document valabil pentru a beneficia de 

prevederile prezentei legi.”

2. La articolul 9, alineatele (2), (3) (5) vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Persoanele care solicita preschimbarea documentelor care atesta 

titlurile prevazute la art.3 alin.(l) lit.b), precum §i pre^edin^ii organiza^iilor 

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

intocmirii dosarelor, care vor fi verificate de catre Secretariatul de Stat pentru 

Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, in vederea eliberarii de catre 

acesta a certificatelor doveditoare, preschimbate conform alin.(l).
(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 dispozi^iile art. 10 alin.(l) din Legea 

contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, contesta^iile privind preschimbarea ori neefectuarea preschimbarii 
certificatelor, conform prezentei legi, se fac cu nominalizarea persoanelor in cauza. 
Contestafiile se solu^ioneaza, 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.”

3. La articolul 9^, alineatele (5) §i (7) vor avea urmatorul cuprins:
„(5) Secretariatul de Stat va inainta 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 dispoziliile art. 10 alin.(l) 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. Contestafiile se solufioneaza in 

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

secfia de contencios administrativ §i fiscal a curfii de apel.”
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4. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
„Art.ll.- Comisia parlamentara are atribu^ii 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 conpn prevederi conexe acesteia.”

5. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
„Art.l5.- 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 va avea urmatorul cuprins:
„Art.26.- Prin derogare de la dispoziliile art. 10 alin.(l) din Legea 

nr.554/2004, cu modificarile §i completarile ulterioare, litigiile legate de aplicarea 

dispoziliilor prezentei legi, in care ac^iunea este formulata in contradictoriu cu 

Secretariatul de Stat, se solulioneaza, in fond, de secpa de contencios administrativ 

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

cuifii de apel.”

7. in tot cuprinsul legii, sintagma „Secretariatul de Stat pentru Problemele 

Revoiutionarilor din Decembrie 1989” se inlocuieste cu sintagma “Secretariatul de 

Stat”.

Art.II.- Comisia parlamentara a revoiutionarilor din decembrie 1989, 
infiintata in temeiul dispozitiilor art.9 alin.(2) din Legea nr.96/2006 privind 

Statutul deputatilor §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 documented 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. Contesta^iile 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.
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Art.III.- De la data intrarii m vigoare a prezentei legi, litigiile legate de 

aplicarea dispozi^iilor Legii nr.341/2004 a 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, cu modificarile §i completarile ulterioare, in 

care ac^iunea este formulata in contradictoriu cu Comisia parlamentara a 

revolulionarilor din decembrie 1989, §i care se afla pe rolul instanlelor spre 

solu^ionare, in fond, la sec^ia de contencios administrativ §i fiscal a tribunalului, ori 
in recurs, la sec^ia de contencios administrativ §i fiscal a cuifii de apel, vor fi 
solulionate in contradictoriu cu Secretariatul de Stat pentru recunoa§terea meritelor 

luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 
1989.

In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, 
Guvemul, la propunerea Secretariatului de Stat pentru recunoa§terea meritelor 

luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 
1989, va modifica in mod corespunzator Hotararea Guvemului nr. 1.412/2004 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recuno§tinlei fa^a de 

eroii-martiri §i luptatorii care au contribuit la victoria Revolu^iei romane din 

decembrie 1989 nr.341/2004, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Art.IV.-

Art.V.- Legea recuno^tin^ei pentru victoria Revolu^iei 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, d^du-se textelor o noua numerotare.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in ^edinfa din 

26 aprilie 2021, cu respectarea prevederilor articoluiui 76 alineatul (1) din 

Constitufia Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI 

Anca^ana Dragu

legislativ
Rectangle




