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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

    Bucureşti, 20.05.2021 
Nr.  4c-13/364/2021 

                                                                                                                                          PL-x  180/2021 
 

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 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,  trimis cu adresa nr. 
PL- x 180/2021.  

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

      Mihai  Alexandru Badea 

florica.manole
Conf cu originalul
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                 Bucureşti, 20.05.2021 
                 Nr. 4c-13/364/2021  
                  

 
RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 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 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, în 
procedură de urgență, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii 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, trimis cu adresa nr. PL-x 180/2021, 
înregistrat cu nr.4c-13/364/din 6 mai 2021 .  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră Decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat  proiectul de lege în ședința din 26 aprilie  2021. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.196  din  8 aprilie 2021, a avizat favorabil, iniţiativa legislativă. 
  

Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.3007  din 7 aprilie  2021, a avizat favorabil, iniţiativa legislativă. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, a transmis aviz favorabil. 
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Comisia parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989, a transmis aviz favorabil cu un amendament. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.341/2004, în sensul stabilirii atribuţiilor 

Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în 
perioada 1945-1989, precum şi a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive și  avizul Consiliului 
Legislativ în şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 20 mai 2021.  
  

La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii 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, cu 
amendamentele admise, redate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul raport. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

 
                       
                                         PREŞEDINTE,                                                                             SECRETAR, 

 
                                Mihai  Alexandru Badea                                                               Ladanyi Laszlo-Zsolt 

 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Florica Manole 
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AMENDAMENTE ADMISE: 
 
Nr. 
crt 

Text Legea 341/2004 Text Senat Text  adoptat de Comisie 
 (autorul amendamentului) 

Motivare 

1 LEGE nr. 341 din 12 iulie 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 

LEGE pentru modificarea Legii 
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 

Nemodificat  

2  Art.I.-  
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 

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 Stat, după 

1. La articolul 5, alineatele 
(3)-(5) şi alin.(7) vor avea 
următorul cuprins: 
      „(3) Secretariatul de Stat, după 

Nemodificat  
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analizarea dosarelor persoanelor ce 
solicită preschimbarea certificatelor, 
cu avizul Comisiei parlamentare 
pentru controlul aplicării 
prevederilor prezentei legi, 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. 

analizarea dosarelor persoanelor ce 
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 (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 sprijinirea eroilor 
Revoluţiei din Decembrie 1939, 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 şi de către 
preşedintele Comisiei 
parlamentare. 
 

(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 sprijinirea eroilor 
Revoluţiei din Decembrie 1939, 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.  

Nemodificat  

https://idrept.ro/00008070.htm�
https://idrept.ro/00008070.htm�
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5 (5)Secretariatul de Stat, cu avizul 
Comisiei parlamentare, face 
propuneri Preşedintelui României 
pentru acordarea titlurilor. 

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

Nemodificat  

6 (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, cu avizul Comisiei 
parlamentare, singurul document 
valabil pentru a beneficia de 
prevederile prezentei legi. 

(7) Secretariatul de Stat, după 
analizarea cererilor şi verificarea 
dosarelor persoanelor care solicită 
acordarea calităţii prevăzute la art.3 
alin.(l) lit.b) pct.3, va elibera 
certificatul, singurul document 
valabil pentru a beneficia de 
prevederile prezentei legi.” 

 

Nemodificat  

7 Art.9 …………………………….. 
 
 
(2)Persoanele care solicita 
preschimbarea documentelor care 
atesta titlurile prevazute la art. 3 
alin. (1) lit. b), potrivit prezentei 
legi, precum si presedintii 
organizatiilor nominalizate la art. 5 
alin. (4) poarta raspunderea penala 
pentru corectitudinea întocmirii 
dosarelor, care vor fi verificate de 
catre Secretariatul de Stat pentru 
Problemele Revolutionarilor din 
Decembrie 1989 si avizate de 
Comisia parlamentara a 
revolutionarilor din decembrie 
1989, în vederea eliberarii de catre 
acesta a certificatelor doveditoare, 
preschimbate conform alin. (1). 

       2.La articolul 9, alineatele (2), 
(3) şi (5) vor avea următorul 
cuprins: 
„(2) Persoanele care solicită 
preschimbarea documentelor care 
atestă titlurile prevăzute la art.3 
alin.(l) lit.b), 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 pentru 
Problemele Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989, în vederea 
eliberării de către acesta a 
certificatelor doveditoare, 
preschimbate conform alin.(l). 

 

Nemodificat  
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8 (3)Certificatele eroilor-martiri se 
elibereaza si se acorda la propunerea 
Secretariatului de Stat pentru 
Problemele Revolutionarilor din 
Decembrie 1989, cu avizul 
Comisiei parlamentare a 
revolutionarilor din decembrie 
1989, si se atribuie urmasilor 
acestora, conform normelor 
metodologice. 

(3) Certificatele eroilor-martiri se 
eliberează şi se acordă la propunerea 
Secretariatului de Stat şi se atribuie 
urmaşilor acestora. 

 

Nemodificat  

9 (5)Contestatiile privind 
preschimbarea ori neefectuarea 
preschimbarii certificatelor, conform 
prezentei legi, se fac cu 
nominalizarea persoanelor în cauza 
si se vor adresa Comisiei 
parlamentare a revolutionarilor 
din decembrie 1989, care le 
solutioneaza potrivit normelor 
metodologice stabilite în acest 
sens. 

(5)Prin derogare de la dispoziţiile 
art. 10 alin.(l) din Legea 
contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
contestaţiile privind preschimbarea 
ori neefectuarea preschimbării 
certificatelor, conform prezentei 
legi, se fac 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.” 

Nemodificat  

10 Art. 9

(5)Secretariatul de Stat, cu avizul 
Comisiei parlamentare, va înainta 
periodic Preşedintelui României 
propunerile de atribuire a titlurilor 
pentru persoanele ale căror cereri au 

2 

 
     3.La articolul 92, alineatele (5) 
şi (7) vor avea următorul cuprins: 
„(5) Secretariatul de Stat va înainta 
periodic Preşedintelui României 
propunerile de atribuire a titlurilor 
pentru persoanele ale căror cereri au 
fost admise, în vederea publicării 

Nemodificat  
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fost admise, în vederea publicării 
acestora în Monitorul Oficial al 
României. 
 

acestora în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

 
11 (7)Contestaţiile privind noile 

certificate - Luptător cu Rol 
Determinant se depun în termen de 
30 de zile de la comunicare cu 
nominalizarea persoanelor în cauză 
şi se vor adresa Comisiei 
parlamentare a revoluţionarilor 
din decembrie 1989, care le 
soluţionează potrivit normelor 
metodologice stabilite în acest 
sens. 

(7) Prin derogare de la dispoziţiile 
art. 10 alin.(l) 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 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.” 

 
 
 

Nemodificat  

12 Art. 11  
 
Comisia parlamentară îşi continuă 
activitatea, conform prevederilor 
prezentei legi. 

     4.Articolul 11 va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 11.- Comisia parlamentară 
are atribuţii de avizare a 
proiectelor de lege şi a 
propunerilor legislative transmise 
Camerei competente să le adopte, 
ca primă Cameră sesizată, 
referitoare la modificarea şi 
completarea prezentei legi, precum 
şi a proiectelor de acte normative 
care conţin prevederi conexe 
acesteia.” 

Nemodificat  
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13        La Art.11 se introduce 
alin.(2): 
     Comisia parlamentară  
avizează bugetul și 
Programul anual de 
activități ale Institutului 
Revoluției Române din 
Decembrie 1989.  
 
Autor: Comisia Parlamentară 
a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 
 

 

14 Art. 15 
 
        Fundatia Fondul Libertatea, 
constituita prin Decretul-lege 
nr. 124/1990, cu modificarile 
ulterioare, îsi continua activitatea 
în subordinea Secretariatului de 
Stat pentru Problemele 
Revolutionarilor, sub controlul 
comisiei parlamentare constituite 
potrivit art. 11 si în conformitate 
cu normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi. 
 

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 
controlul Secretariatului de Stat.” 

 

Nemodificat  

15 Art. 26 
 
Prin derogare de la dispoziţiile art. 
10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, litigiile legate de 

6.Articolul 26 va avea următorul 
cuprins: 
„Art.26.- Prin derogare de la 
dispoziţiile art. 10 alin.(l) din Legea 
nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, litigiile 

Nemodificat  

https://idrept.ro/00012340.htm�
https://idrept.ro/00079384.htm�
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aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, 
în care acţiunea este formulată în 
contradictoriu cu Secretariatul de 
Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 
1989 sau Comisia parlamentară a 
revoluţionarilor din decembrie 
1989, 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. 

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.” 

 

16  7. In tot cuprinsul legii, 
sintagma „Secretariatul de Stat 
pentru Problemele Revoluţionarilor 
din Decembrie 1989” se înlocuieşte 
cu sintagma “Secretariatul de Stat”. 

 

Nemodificat  

17  Art.II- Nemodificat Comisia parlamentară a 
revoluţionarilor din decembrie 1989, 
înfiinţată în temeiul dispoziţiilor 
art.9 alin.(2) din Legea nr.96/2006 
privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată, cu 
modificările 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 
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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 Secretariatului 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. 

 
18  Art.III.- Nemodificat 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 
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spre soluţionare, în fond, la secţia de 
contencios administrativ şi fiscal a 
tribunalului, ori 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. 

19  Art.IV.- Nemodificat In 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 modifica în 
mod corespunzător Hotărârea 
Guvernului 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. 
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