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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                 Bucureşti,15.06.2021 
                 Nr. 4c-13/397/2021  
                  

 
RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 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 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea 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 192/2021, înregistrat cu nr.4c-13/397/din 12 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 4 mai 2021. 
La întocmirea raportului, Comisia juridică, de disciplină și imunități a avut în vedere avizul negativ al Consiliului Legisla tiv, cu 

observaţii şi propuneri, nr. 73 din  26 februarie 2021, precum și avizul mixt al Consiliului Economic și Social înregistrat cu nr. 1812 din 
18 februarie 2021. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, a avizat favorabil iniţiativa legislativă, con form 
avizului nr. 4c-6/467 din 3 iunie 2021. 
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Comisia parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989, a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului      nr. 4c-
27/956 din 20 mai 2021. 

Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist inst aurat în România în perioada 
1945-1989 nu susține propunerea legislativă în forma adoptată de Senat. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.341/2004 cu un două noi alineate, alin.(2) şi (3) art.82, prin 
care se stabilesc categoriile de persoane care nu beneficiază de prevederile respectivului act normativ, şi anume persoanele care sunt 
dovedite că în perioada 1945-1989 au deţinut cel putin o demnitate sau o functie de conducere în cadrul organelor de conducere la nivel 
local, regional sau naţional, ale Partidului Comunist Român, precum şi persoanele care sunt dovedite că în perioada 1945-1989 au 
deţinut cel puţin o demnitate sau o funcţie de conducere în cadrul organelor de conducere la nivel local, regional sau naţional, ale 
gărzilor patriotice. 

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, în şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) 
din 15 iunie 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 majoritate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea  Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 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 și respinse redate în 
Anexa nr. 1 și Anexa nr.2 care fac parte integrantă din prezentul raport. 

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

 
                                Mihai  Alexandru Badea                                                                         Ladányi László-Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Florica Manole 
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Anexa  1 

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 și completarea 
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 

  

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. 1.-Revoluţia Română din 
Decembrie 1989, declanşată prin revolta 
populară de la Timişoara, continuată în 
municipiul Bucureşti şi în alte localităţi 
ale României, unde revoltele cetăţenilor 
români au fost reprimate de forţele de 

1. Articolul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art.1.- Revoluţia Română din 
Decembrie 1989, declanşată prin revolta 
populară de la Timişoara, continuată în 
municipiul Bucureşti şi în alte localităţi ale 
României, unde revoltele cetăţenilor români au 
fost reprimate de forţele de ordine şi s-au soldat 
cu morţi, răniţi sau arestaţi, constituie un 

Nemodificat 
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ordine şi s-au soldat cu morţi, răniţi sau 
arestaţi, a condus la dobândirea libertăţii 
şi la instaurarea democraţiei în România, 
constituie un moment crucial în istoria 
ţării. 
 

moment crucial în istoria ţării, întrucât a avut un 
caracter profund anticomunist şi a condus la 
dobândirea libertăţii şi la instaurarea democraţiei 
în România.” 
 

4 Art. 8   
De prevederile prezentei legi nu 
beneficiază persoanele care sunt dovedite 
a fi fost implicate în activităţile fostei 
securităţi ca poliţie politică, au 
dezinformat sau au folosit mijloace de 
informare în masă în scop de diversiune 
ori au acţionat, sub orice formă, 
împotriva Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, au emis ordine şi 
dispoziţii în favoarea menţinerii 
structurilor fostului partid comunist şi 
pentru apărarea dictatorului. 
 

2. La articolul 8 se introduc şase 
noi alineate, alin.(2) - (7), cu următorul 
cuprins: 
„(2) De prevederile prezentei legi nu beneficiază 
persoanele care sunt dovedite că în perioada 
1945-1989 au deţinut cel puţin o demnitate sau o 
funcţie de conducere în cadrul organelor de 
conducere la nivel local, regional sau naţional, 
ale Partidului Comunist Român. 

 
        

Nemodificat 
 

 

5  (3)De prevederile prezentei legi nu beneficiază 
persoanele care sunt dovedite că în perioada 
1945-1989 au deţinut cel puţin o demnitate sau o 
funcţie de conducere în cadrul organelor de 
conducere la nivel local, regional sau naţional, 
ale gărzilor patriotice. 
 

Nemodificat 
 

 

6  (4)Persoanele care solicită eliberarea 
certificatului depun, odată cu cererea, o declaraţie 
pe propria răspundere, autentificată, că nu se 
încadrează în prevederile art.3 alin.(6) şi ale art.8 
alin.(l) - (3), sub sancţiunea legii penale. 
 

Nemodificat  

7  (5)Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la 
art.3 alin.(6) şi la art.8 alin.(l) - (3), în scopul 
acordării titlurilor şi eliberării certificatelor 
reglementate prin lege, precum şi modalitatea de 

Nemodificat 
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respingere a cererilor pentru acordarea calităţilor 
prevăzute de prezenta lege şi de anulare a 
certificatelor eliberate persoanelor care nu 
îndeplineau condiţiile prevăzute de lege la data 
eliberării certificatului, se stabilesc prin normele 
metodologice de aplicare a prezentei legi. 
 

8  (6)În cazul anulării unui certificat, Secretariatul 
de Stat va propune Preşedintelui României 
retragerea titlului atribuit în baza acestuia. 
 

Nemodificat 
 

 

9  (7) Contestaţiile împotriva actelor administrative 
de respingere a cererilor pentru acordarea 
calităţilor prevăzute de prezenta lege şi obţinerea 
certificatului, precum şi împotriva actelor 
administrative privind anularea certificatelor în 
condiţiile legii se soluţionează în instanţa de 
contencios administrativ, conform prevederilor 
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi cu 
respectarea competenţei prevăzute la art.25.” 

Nemodificat  

10  3. La articolul 13, după alineatul 
(3) se introduc două noi alineate, alin.(4) 
şi (5), cu următorul cuprins: 
     „(4) Sediile asociaţiilor, ligilor, organizaţiilor, 
cluburilor şi fundaţiilor revoluţionarilor 
constituite până la data de 31 decembrie 1990, 
aflate în proprietatea statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale şi pentru care există un 
contract de închiriere la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se transmit în folosinţa gratuită a 
acestora, pe durata existenţei, iar sediile 
asociaţiilor, ligilor, organizaţiilor, cluburilor şi 
fundaţiilor revoluţionarilor constituite după 
această dată, până la data de 31 decembrie 1992, 
precum şi sediile federaţiilor şi uniunilor 

 
 
 
 
Nemodificat 
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naţionale de revoluţionari constituite până la data 
de 31 decembrie 2003 vor avea acelaşi regim 
juridic prevăzut pentru sediile partidelor politice. 
 
(5)În situaţia în care organizaţiile mai sus 
menţionate au deţinut anterior intrării în vigoare a 
prezentei legi un astfel de sediu, dar l-au pierdut 
ca urmare a revendicării de către foştii 
proprietari, vor primi în folosinţă gratuită un 
sediu corespunzător celui anterior deţinut.” 

 
 
 
 
 
Nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
 

11   (6) În cauzele civile ce fac 
obiectul obtinerii drepturilor 
conform prezentei legi, 
beneficiarii acesteia sunt 
scutiți de taxe judiciare de 
timbru prevăzute în CPC și 
OUG nr.80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru 
Autor: Comisia Parlamentară a 
Revoluționarilor din Decembrie 
1989 si Comisia juridică de 
disciplină și imunități 
 

Pentru evitarea 
discriminărilor între 
asociațiile de 
revoluționare care au 
dobândit drepturile 
patrimoniale anterior 
Legii nr.341/2004 cu 
modificările și 
completările ulterioare 

12  Art.II.- Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, Secretariatul 
de Stat va finaliza verificarea îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute la art.8 alin.(2) şi (3) de 
către toţi titularii de titluri şi de certificate 
obţinute anterior în temeiul 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 modificările şi completările ulterioare. 
Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art.8 alin.(l) - (3) nu mai beneficiază 
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de drepturile acordate în temeiul Legii 
nr.341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, iar certificatul acordat acestora se 
retrage prin decizia Secretariatului de Stat. In 
cazul retragerii unui certificat, Secretariatul de 
Stat va propune Preşedintelui României 
retragerea titlului atribuit în baza acestuia. 
Decizia de retragere a certificatului poate fi 
contestată de titular la instanţa de contencios 
administrativ, conform prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi cu 
respectarea competenţei prevăzute la art.25 din 
Legea nr.341/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

In cazul respingerii definitive a contestaţiei 
şi menţinerii deciziei de retragere a certificatului, 
secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii 
de apel va comunica decizia instanţei casei 
teritoriale de pensii competente, precum şi 
instituţiilor care au transmis situaţia acordării 
altor drepturi prevăzute la art.5 din Legea 
nr.341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea sistării plăţii oricăror sume 
de bani către fostul titular şi încetării oricărei 
prestaţii viitoare care acordă persoanei respective 
beneficiul drepturilor prevăzute la art.5 din Legea 
nr.341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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 Anexa 2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE  
 

Nr. 
crt. 

Text Legea 341/2004 Text Senat Comisia juridică 
(autor amendament) 

1.Motivare pentru 
susţinerea 

amendamentului 
2.Motivare pentru 

respingerea 
amendamentului 

 

Cameră 
Decizională 

1  Art.I.- Articol unic:  
Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a 
recunoștinței pentru victoria 
Revoluției Romane din 
Decembrie 1989, pentru revolta 
muncitoreasca anticomunista de 
la Brașov din noiembrie 1987 §i 
pentru revolta muncitoreasca 
anticomunista din Valea Jiului - 
Lupeni - august 1977, publicata 
in Monitorul Oficial Nr. 654 din 
20 Iulie 2004, cu modificările si 
completările ulterioare, se 
modifica si se completează după 
cum urmează :  
 
 
Autor: Comisia Parlamentară a 
Revoluționarilor din Decembrie 
1989 

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: 

1. - 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

2  
 
 

4. Articolul 1 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„Art.1.- Revoluţia Română 

Se elimină 
 
 

1. - 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 
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       Art. 1.-Revoluţia 
Română din Decembrie 1989, 
declanşată prin revolta 
populară de la Timişoara, 
continuată în municipiul 
Bucureşti şi în alte localităţi 
ale României, unde revoltele 
cetăţenilor români au fost 
reprimate de forţele de ordine 
şi s-au soldat cu morţi, răniţi 
sau arestaţi, a condus la 
dobândirea libertăţii şi la 
instaurarea democraţiei în 
România, constituie un 
moment crucial în istoria 
ţării. 

din Decembrie 1989, declanşată prin 
revolta populară de la Timişoara, 
continuată în municipiul Bucureşti şi 
în alte localităţi ale României, unde 
revoltele cetăţenilor români au fost 
reprimate de forţele de ordine şi s-au 
soldat cu morţi, răniţi sau arestaţi, 
constituie un moment crucial în 
istoria ţării, întrucât a avut un 
caracter profund anticomunist şi a 
condus la dobândirea libertăţii şi la 
instaurarea democraţiei în România.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Deputat Florin Roman 
PNL 
 

3 Art. 8   
De prevederile prezentei legi 
nu beneficiază persoanele care 
sunt dovedite a fi fost 
implicate în activităţile fostei 
securităţi ca poliţie politică, 
au dezinformat sau au folosit 
mijloace de informare în masă 
în scop de diversiune ori au 
acţionat, sub orice formă, 
împotriva Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989, au emis 
ordine şi dispoziţii în favoarea 
menţinerii structurilor fostului 
partid comunist şi pentru 
apărarea dictatorului. 
 

5. La articolul 8 se 
introduc şase noi alineate, 
alin.(2) - (7), cu următorul 
cuprins: 
„(2) De prevederile prezentei legi nu 
beneficiază persoanele care sunt 
dovedite că în perioada 1945-1989 au 
deţinut cel puţin o demnitate sau o 
funcţie de conducere în cadrul 
organelor de conducere la nivel local, 
regional sau naţional, ale Partidului 
Comunist Român. 

 
        

Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Deputat Florin Roman  
PNL 
 

1. - 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

4    (2) De prevederile prezentei legi nu 
beneficiază persoanele care sunt 
dovedite că în perioada 1984-1989 
au deţinut cel puţin o demnitate sau 

1. - 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 
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o funcţie de conducere în cadrul 
organelor de conducere la nivel 
local, regional sau naţional, ale 
Partidului Comunist Român. 
 
Autor: Comisia Parlamentară a 
Revoluționarilor din Decembrie 
1989 

5   „(2) De prevederile prezentei legi 
nu beneficiază persoanele care 
sunt dovedite că în perioada 
1945-1989 au deținut cel puțin o 
demnitate sau o funcție de 
conducere în cadrul organelor de 
conducere la nivel local, regional 
saunațional, ale Partidului 
Comunist Român. 
 
       Autor: Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi  
problemele minorităţilor 
naţionale 

1. - 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

6  (3)De prevederile prezentei legi nu 
beneficiază persoanele care sunt 
dovedite că în perioada 1945-1989 au 
deţinut cel puţin o demnitate sau o 
funcţie de conducere în cadrul 
organelor de conducere la nivel local, 
regional sau naţional, ale gărzilor 
patriotice. 

(3)De prevederile prezentei legi nu 
beneficiază persoanele care sunt 
dovedite că în perioada 1984-1989 
au deţinut cel puţin o demnitate sau 
o funcţie de conducere în cadrul 
organelor de conducere la nivel 
local, regional sau naţional, ale 
gărzilor patriotice. 
 
 
Autor: Comisia Parlamentară a 
Revoluționarilor din Decembrie 
1989 

1. - 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 
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7    (3)Persoanele care solicit 

eliberarea certificatului depun, 
odată cu cererea, o declarație pe 
propria răspundere, autentificată, 
că nu se încadrează în prevederile 
art.3 alin.(6) și ale art.8 alin.(1) - 
(3), sub sancțiunea legii penale. 
 
       Autor: Comisia pentru 
drepturile omului, culte  şi 
problemele minorităţilor 
naţionale  

1. - 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

8  (4)Persoanele care solicită eliberarea 
certificatului depun, odată cu cererea, o 
declaraţie pe propria răspundere, 
autentificată, că nu se încadrează în 
prevederile art.3 alin.(6) şi ale art.8 
alin.(l) - (3), sub sancţiunea legii 
penale. 

 (4)Verificarea îndeplinirii 
condițiilor prevăzute la art.3 
alin.(6) și la art.8 alin.(l) - (3), în 
scopul acordării titlurilor și 
eliberării certificatelor 
reglementate prin lege, precum 
și modalitatea de respingere a 
cererilor pentru acordarea 
calităților prevăzute de 
prezenta lege și de anulare a 
certificatelor eliberate 
persoanelor care nu 
îndeplineau condițiile prevăzute 
de lege la data eliberării 
certificatului, se stabilesc prin 
normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi.  
 
        Autor: Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

1. - 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 
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nationale 
9  (5)Verificarea îndeplinirii condiţiilor 

prevăzute la art.3 alin.(6) şi la art.8 
alin.(l) - (3), în scopul acordării 
titlurilor şi eliberării certificatelor 
reglementate prin lege, precum şi 
modalitatea de respingere a cererilor 
pentru acordarea calităţilor prevăzute 
de prezenta lege şi de anulare a 
certificatelor eliberate persoanelor care 
nu îndeplineau condiţiile prevăzute de 
lege la data eliberării certificatului, se 
stabilesc prin normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi. 

Se elimină 
 
 
 
Autor: Comisia Parlamentară a 
Revoluționarilor din Decembrie 
1989 
 

1. - 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

10   (5)În cazul anulării unui 
certificat, Secretariatul de Stat va 
propune Președintelui României 
retragerea titlului atribuit în baza 
acestuia. 
 
 
 
 
 Autor:Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale 
 

1. - 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

11  (6)În cazul anulării unui certificat, 
Secretariatul de Stat va propune 
Preşedintelui României retragerea 
titlului atribuit în baza acestuia. 

Se elimină 
 
Autor: Comisia Parlamentară a 
Revoluționarilor din Decembrie 
1989 
 

1. - 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

12    (6)Contestațiile împotriva actelor 
administrative de respingere a 

1. - 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 
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cererilor pentru acordarea 
calităților prevăzute de prezenta 
lege și obținerea certificatului, 
precum și împotriv a actelor 
administrative privind anularea 
certificatelor în condițiile legii se 
soluționează în instanța de 
contencios administrativ, conform 
prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, 
cumodificările și completările 
ulterioare, și cu resp ectarea 
competenței prevăzute la art.25.” 
 
       Autor:Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilornaţionale 

13  (7) Contestaţiile împotriva actelor 
administrative de respingere a cererilor 
pentru acordarea calităţilor prevăzute 
de prezenta lege şi obţinerea 
certificatului, precum şi împotriva 
actelor administrative privind anularea 
certificatelor în condiţiile legii se 
soluţionează în instanţa de contencios 
administrativ, conform prevederilor 
Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi cu 
respectarea competenţei prevăzute la 
art.25.” 

Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia Parlamentară a 
Revoluționarilor din Decembrie 
1989 

1. - 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 

14   Dupa ̆  articolul 81 se introduce 
un nou articol, articolul 82

1. - 
2. respins prin vot , cu 

următorul cuprins: 

Camera 
Deputaților 
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“Articolul 82 
(1) De prevederile prezentei legi 
nu beneficiază  persoanele care 
sunt dovedite că  în perioada 
1945-1989 au deț inut funcții î n 
structura de conducere a 
Partidului Comunist Româ n sau 
gă rzilor patriotice, după  caz. 
(2) De prevederile prezentei legi 
nu beneficiază  persoanele care 
sunt dovedite că , î n perioada 
1945-1989, au fost militari î n 
armata româ nă, cei care au fa ̆ cut  
parte din aparatul de represiune 
(securitate ș imiliție ) ș i care au 
dezinformat sau au folosit 
mijloace de informare î n masă în 
scop de diversiune ori au acț ionat, 
sub orice formă , î mpotriva 
Revoluț iei Române din 
Decembrie 1989, au emis ordine 
șidispoziț iiîn favoarea menținerii 
structurilor fostului partid 
comunist ș i pentru apărarea 
dictatorului.” 
 
Autor: Deputat Florin Roman 
PNL 
 

15   Dupa ̆  articolul 81 se introduce 
un nou articol, articolul 82, cu 
următorul cuprins: 
“Articolul 8
(1) De prevederile prezentei legi 

2 

1. - 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 
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nu beneficiaza ̆  persoanele care 
sunt dovedite că  în perioada 
1984-1989 au deț inut funcții în 
structura de conducere a 
Partidului Comunist Româ n sau 
gă rzilor patriotice, după  caz. 
 
(2) De prevederile prezentei legi 
nu beneficiază  persoanele care 
sunt dovedite că , î n perioada 
1984-1989, au fost militari î n 
armata româ nă, cei care au fa ̆ cut 
parte din aparatul de represiune 
(securitate ș i miliție ) ș i care au 
dezinformat sau au folosit 
mijloace de informare î n masă în 
scop de diversiune ori au acț ionat, 
sub orice formă , î mpotriva 
Revoluț iei Române din 
Decembrie 1989, au emis ordine 
ș idispozițiiîn favoarea menținerii 
structurilor fostului partid 
comunist ș i pentru  apă rarea 
dictatorului.” 
 
Autor: Comisia Parlamentară a 
Revoluționarilor din Decembrie 
1989 
 

16  6. La articolul 13, după 
alineatul (3) se introduc două noi 
alineate, alin.(4) şi (5), cu 
următorul cuprins: 
     „(4) Sediile asociaţiilor, ligilor, 
organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor 

Se elimină 
 
 
 
 

1. - 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 
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revoluţionarilor constituite până la data 
de 31 decembrie 1990, aflate în 
proprietatea statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale şi pentru care 
există un contract de închiriere la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, se 
transmit în folosinţa gratuită a 
acestora, pe durata existenţei, iar 
sediile asociaţiilor, ligilor, 
organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor 
revoluţionarilor constituite după 
această dată, până la data de 31 
decembrie 1992, precum şi sediile 
federaţiilor şi uniunilor naţionale de 
revoluţionari constituite până la data de 
31 decembrie 2003 vor avea acelaşi 
regim juridic prevăzut pentru sediile 
partidelor politice. 
 
(5)În situaţia în care organizaţiile mai 
sus menţionate au deţinut anterior 
intrării în vigoare a prezentei legi un 
astfel de sediu, dar l-au pierdut ca 
urmare a revendicării de către foştii 
proprietari, vor primi în folosinţă 
gratuită un sediu corespunzător celui 
anterior deţinut.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Deputat Florin Roman 
PNL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimina 
Autor Dep Badiu Georgel 
 
 
 
 

17   „(4) Sediile asociațiilor, ligilor, 
organizațiilor, cluburilor și 
fundațiilor revoluționarilor 
constituite pana la data de 31 
decembrie 1990, aflate in 
proprietatea statului sau a 
unitaților administrativ-teritoriale 
și pentru care exista un contract 
de inchiriere la data intrarii in 

1. - 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 
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vigoare a prezentei legi, se 
transmit, gratuit, in patrimoniul 
acestora, iar sediile asociațiilor, 
ligilor, organizațiilor, cluburilor și 
fundațiilor revoluționarilor 
constituite după această dată, 
până la data de 31 decembrie 
1992, precum și sediile 
federațiilor și uniunilor naționale 
de revoluționari constitute până la 
data de 31 decembrie 2003 vor 
avea același regim juridic 
prevăzut pentru sediile partidelor 
politice. 
 
Autor: Comisia Parlamentară a 
Revoluționarilor din Decembrie 
1989 

18   (5) În situatia in care organizațiile 
mai sus mențion ate au deținut 
anterior intrării in vigoare a 
prezentei legi un astfel de sediu, 
dar l-au pierdut, total sau parțial, 
ca urmare a revendicării de către 
foștii proprietari, vor primi în 
patrimoniu, gratuit, de la 
instituția cu care a avut încheiat 
contractul de închiriere,  un 
imobil în compensație  
corespunzator celui anterior 
deținut.  

Dacă organizațiile mai 
sus mentionate consideră că 
imobilul propus spre a fi 

1. - 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 
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atribuit în compensație nu este 
corespunzător celui deținut 
anterior, vor fi despăgubite la 
valoarea de piață pentru 
suprafața retrocedată, de către 
instituția în administrarea 
căruia se afla imobilul la data 
adoptării Legii nr.341/2004. 

 
 

Autor: Comisia Parlamentară a 
Revoluționarilor din Decembrie 
1989 
 

19  Art.II.- Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În termen de 60 de zile 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, Secretariatul de Stat va finaliza 
verificarea îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute la art.8 alin.(2) şi (3) de către 
toţi titularii de titluri şi de certificate 
obţinute anterior în temeiul 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 
modificările şi completările ulterioare. 
Persoanele care nu îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art.8 alin.(l) - 
(3) nu mai beneficiază de drepturile 
acordate în temeiul Legii nr.341/2004, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, iar certificatul acordat 
acestora se retrage prin decizia 

1. - 
2. respins prin vot 

Camera 
Deputaților 
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Secretariatului de Stat. In cazul 
retragerii unui certificat, Secretariatul 
de Stat va propune Preşedintelui 
României retragerea titlului atribuit în 
baza acestuia. Decizia de retragere a 
certificatului poate fi contestată de 
titular la instanţa de contencios 
administrativ, conform prevederilor 
Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi cu 
respectarea competenţei prevăzute la 
art.25 din Legea nr.341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

In cazul respingerii definitive a 
contestaţiei şi menţinerii deciziei de 
retragere a certificatului, secţia de 
contencios administrativ şi fiscal a 
curţii de apel va comunica decizia 
instanţei casei teritoriale de pensii 
competente, precum şi instituţiilor care 
au transmis situaţia acordării altor 
drepturi prevăzute la art.5 din Legea 
nr.341/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea 
sistării plăţii oricăror sume de bani 
către fostul titular şi încetării oricărei 
prestaţii viitoare care acordă persoanei 
respective beneficiul drepturilor 
prevăzute la art.5 din Legea 
nr.341/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:  Deputat Florin Roman 
PNL 
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