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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitafi §i validari

Nr. XIX/ 38/ 2021

RAPORT

Asupra Propunerii legislative pentru modificarea §i completarea Legii nr.341 din 12 iulie 
2004 a 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

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitaji §i 
validari, prin adresa nr. L51/2021, a fost sesizata de Biroul permanent al Senatului in vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea §i 
completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recuno^tinfei 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.

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativa.
Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 341 din 12 

iulie 2004 a recuno§tintei pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru 
revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si penru revolta 
muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 cu un nou articol, art. 
8^, prin care se stabilesc categoriile de persoane care nu beneficiaza de prevederile 
respect!vului act normativ.

Avand in vedere observatiile Consiliului Legislativ din avizul transmis Parlamentului, 
prin amendamentele admise de comisie, s-a urmarit adoptarea unor prevederi care sa 
reglementeze modalitatile de exercitare intr-un mod just, corect, a recunostintei fata de eroii- 
martiri, persoanele care au avut un rol determinant pentru victoria Revolutiei Romane din 
Decembrie 1989 si luptatorii participant! la actiunile desfasurate pentru victoria Revolutiei 
Romane din Decembrie 1989 si grija fata de urma§ii eroilor-martiri, precum si fata de 
persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti 
anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, prevederi care sa nu fie susceptibile de 
incalcarea Legii fundamentale.

Comisia juridica, in §edinta din 27 aprilie 2021, a analizat propunerea legislativa §i a 
hotarat sa adopte, cu majoritate de voturi ale membrilor prezenti, un raport de admitere, cu 
amendamente admise, cuprinse in anexa care face parte integrants din prezentul raport.



Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa inregistrata cu L51/2021 face parte 
din categoria legilor ordinare. Raportul de admitere, cu amendamente admise, se va 
supune votului plenului, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia Romaniei, 
republicata.

Senatul, in aplicarea/^pozitiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentals §i ale art. 92 
alin. (7) pet. 1 din Regul^/ntul Senatului in vigoare, este prima Camera sesizata.

Secretar,-U

VSenator Lanra I itei Senator Laura Mihaela Fulgeanu Moagher
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Anexa la raportul nr. XIX/3 8/2021

Amendamente admise

La Propunerea legislativa pentru modificarea $1 completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recuno§itinlei pentru victoria 
Revoluliei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 §i 

pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977

(L51/2021)

Amendamente admiseLegea nr.341 din 12 iulie 
2004 - in vigoare

Propunere legislativa Motivare/ precizari

TITLUL: Propunere legislativa
pentru
completarea Legii nr.341 din 
12 iulie 2004 a recuno§tintei 
pentru victoria Revolu^iei 
Romane din Decembrie 1989, 
pentru revolta muncitoreasca 
anticomunista de la Bra§ov din 
noiembrie 1987 §i pentru 
revolta
anticomunista din Valea Jiului - 
Lupeni - august 1977

TITLLTL: Lege pentru
modificarea si completarea 
Legii recunostintei 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 -

Aviz CL1.
modificarea

muncitoreasca Lupeni - august 1977 nr.341 /
2004

ARTICOLUNIC :(....)
Dupa articolul 8’ se introduce 
un nou articol, articolul 8^ cu 
urmatorul cuprins :

Se elimina Articolul Unic.2. Art 3 (5) De prevederile 
prezentei Legi
beneficiazd Luptdtorii cu 
Rol Determinant §i 
Luptdtorii Remarcafi prin 
Fapte Deosebite care in 
decembrie 1989 au acfionat 
ca angajafi, in exercitarea 
sarcinilor de serviciu.

(6) De prevederile 
prezentei Legi

nu
Se introduc articolele I si n, 
astfel:

Articolul 8^
(1) De prevederile prezentei 
legi nu beneficiaza persoanele 
care sunt dovedite ca in 
perioada 1945-1989 au detinut 
functii in structura de

Articolul I:
Legea recunostintei pentru 
victoria Revolu^iei Romane din 
Decembrie 1989, pentru revolta 
muncitoreasca anticomunista de 
la Bra?ov din noiembrie 1987 §inu



Partiduluiconducere 
Comunist Roman sau garzilor 
patriotice, dupa caz.
(2) De prevederile prezentei 
legi nu beneficiaza persoanele 
care sunt dovedite ca, in 
perioada 1945-1989, au fost 
militari in armata romana, cei 
care au facut parte din aparatul 
de represiune (securitate si 
militie) si care au dezinformat 
sau au folosit mijloace de 
informare in masa in scop de 
diversiune ori au aclionat, sub 
orice
Revolu^iei 
Decembrie 1989, 
ordine §i dispozilii in favoarea 
menlinerii structurilor fostului 
partid comunist §i pentru 
apararea dictatorului.

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 si completarile 
ulterioare, se modifica se 
completeaza 
urmeaza :

beneficiaza persoanele care 
au savar§it infracfiuni de 
drept comun in timpul 
Revolufiei Romdne din
Decembrie 1989 sau in 
legdturd 
acordate

a

Alin. (2) al art. 8^ se elimina 
in integralitate
Alin. (1) al art. 8^ se 
reformuleazd si se introduce 
la art. 8 ca alineat distinct:

drepturile 
Legile

recuno§tintei, precum §i in 
legdturd cu acordarea sau 
preschimbarea 
certificatelor 
revolufionar, 
prezentei legi §i a Lemi nr. 
42/1990, republicatd, cu 
modificdrile ulterioare.

cu
de

dupa cum

de
baza Eliminarea alin. (2) al art.

8^: motive:
-Prevederile se regasesc la 
art. 8 din legea in vigoare 
-orice versoana dovedita 
(inclusiv militarii sau cei din 
aparatul de represiune) ... nu 
beneficiaza
- sintagma au acfionat sub 
orice forma impotriva 
Revolutiei - include si acteler 
de represiune
-in plus, art. 8 exclude si 
categoria celor implicati in 
activitdfile fostei securitdf ca 
polifie politicd■

in

forma. impotriva
Romane din

au emis

3.
Art. 1. - Revolu^ia Romana 

din Decembrie 1989, 
declansata prin revolta 

populara de la Timisoara, 
continuata in municipiul 
Bucuresti si in alte localitaji

Art. 1. - Revolufia Romana din 

Decembrie 1989, declansata 

prin revolta populara de la 

Timisoara, continuata in 

municipiul Bucuresti si in alte 

localitaji ale Romaniei, unde
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ale Romaniei, unde 

revoltele cetatenilor romani 
au fost reprimate de fortele 

de ordine si s-au soldat cu 

morti, raniti sau arestati, a 

condus la dobandirea 

liberta|ii si la instaurarea 

democratiei in Romania, 
constituie un moment 
crucial in istoria tarii.

revoltele cetatenilor romani au 

fost reprimate de fortele de 

ordine si s-au soldat cu moifi, 
raniti sau arestati, constituie un 

moment crucial in istoria 

tarii, intrucat a avut un 

caracter profund anticomunist 

si a condus la dobandirea 

libertalii si la instaurarea 

democratiei in Romania.

dYnli

r jr;-
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Preluarea alin. 1 art. 8^ la
alin. (2) al art. 8

4. ART. 8 Dupa alineatul (1) al 
articolului 8 se introduc dona 
noi alineate, alin. (2) si alin. 
(3), cu urmatorul cuprins :
(2) De prevederile prezentei 

legi nu beneficiaza persoanele 
care sunt dovedite ca in 
perioada 1945-1989 au detinut 
cel putin o demnitate sau o 
functie de conducere in cadrul 
organelor de conducere la nivel 
local, regional sau national, ale 
Partidului Comunist Roman ;

De prevederile prezentei 
legi nu beneficiaza 
persoanele care sunt
dovedite a fi fost implicate 

activitafile fostei 
securitdfi ca polife politicd, 
au dezinformat sau au 
folosit mijloace de 
informare in masd in scop 
de diversiune ori au 
acfionat, sub orice forma, 
impotriva Revolufiei
Romdne din Decembrie 
1989, au emis ordine §i 
dispozitii in favoarea 
menfnerii structurilor 
fostului partid comunist §i 
pentru 
dictatorului.

Alin. (4), (5), (6) si (7) sunt 
necesare pt remediereav 
criticilor din avizul CLin

(3) De prevederile prezentei legi 
nu beneficiaza persoanele care 
sunt dovedite ca in perioada 
1945-1989 au detinut cel putin o 
demnitate sau o functie de 
conducere in cadrul organelor

apdrarea
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de conducere la nivel local, 
regional sau national, ale 
garzilor patriotice.
(4) Persoanele care solicita 
eliberarea certificatului depun, 
odata cu cererea, o declarable pe 

raspundere.

?

propria
autentificata, ca nu se 
incadreaza in prevederile art. 3 
alin. (6) si ale art. 8 alin. (1) - 
(3), sub sancbiunea legii penale.
(5) Verificarea indeplinirii
conditiilor prevazute la art. 3 
alin. (6) si la art. 8 alin. (1) - 
(3), in scopul acordarii titlurilor 
si eliberarii certificatelor 
reglementate prin lege, precum 
si modalitatea de respingere a 
cererilor pentru acordarea
calitatilor prevazute de prezenta 
lege si de anulare a certificatelor 
eliberate persoanelor care nu 
indeplineau conditiile prevazute 
de lege la data eliberarii 
certificatului, se stabilesc prin 
normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.
(6) In cazul anularii unui
certificat, Secretariatul de Stat 
va propune Pre§edintelui 
Romaniei retragerea titlului
atribuit in baza acestuia.

■Iff-

•

(7) Contestabiile impotriva 
actelor administrative de 
respingere a cererilor pentru



ilacordarea calitatilor prevazute 
de prezenta lege §i ob^inerea 
certificatului, 
impotriva actelor administrative 
privind anularea certificatelor in 
conditiile legii se solutioneaza 
in instan^a de contencios

conform 
Legii

contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificarile §i 
completarile ulterioare si cu 
respectarea 
prevazute la art. 25.

.'I r
•' J-precum SI

;■

:15

administrativ,
prevederilor

competenlei ■Si

ART. 13 Dupa alineatul (3) al 
articolului 13 se introduc doua 
noi alineate, alin. (4) (5), cu
urmatorul cuprins :

5.
Ministerele §i 

celelalte institufU ale 
administrafiei publice 
centrale sunt obligate so. 
urmdreasca so. asigure 
aplicarea prevederilor 
prezentei legi.

(1)
Alin. (4) reia vechiul alin. (5) 
al art. 3 din Legea 341/2004. 
Acesta a fost reformulat (nu 
abrogat) prin OUG 95/2014 
si a general un vid legislativ 
in materia alocarii sediilor 
pentru asociatiile constituite 
pana la data de 31 dec 1990. 
Prin OUG 6/2008 
reglementat 
asociatiilor de la Brasov, dar 
in lipsa textului de lege initial 
de la art. 3 alin. (5), norma a 
ramas in structura actului sub 
forma de Nota 1 :_______

Sediile asociatiilor cdoy, 
^re au participat la revoke, 
muncitoreased anticomunistc 
m la Brasov din noiembria

(4) Sediile asociatiilor, ligilor, 
organizatiilor, cluburilor §i 
fundatiilor 
constituite pana la data de 31 
decembrie 1990, aflate in 
proprietatea statului sau a 
unitajilor 
teritoriale §i pentru care exista 
un contract de inchiriere la data 
intrarii in vigoare a prezentei 
legi, se transmit in folosinta 
gratuita a acestora, pe durata 
existentei, 
asociatiilor, 
organizatiilor, 
fundatiilor

revolutionarilor
Nerespectarea 

prevederilor prezentei legi 
atrage, dupa caz, 
rdspunderea disciplinard, 
administrativd, civild sau

(2)
i
s

s-a
administrativ- situatia

penald a celor vinovafi, in 
conditiile legii.

Persoaneie^ 
beneficiare ale prezentei^ 
legi, care au definut^ 
irepturi prin atribuire de^ 
oroprietate, concesionare 

inchiriere, m]

w
sediilelar
ligilor, 

cluburilor §i 
revolutionarilor
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'■onformitate cu prevederile 
'^egii nr. 42/1990, nu vor 
nai beneficia de aceleap^ 
Irevturi conform vrezentei

1987, aflate in proprietated^. 
statului sau a unitgiilor^ 
idministrativ-teritoriale p 
oentru care existd un CQptraqt 
ie inchiriere la data intrdri\ 
m vigoare a prezentei^ 
ordonanfe de urgenfq, se 
transmit in folosinfa grgtuitc 
a acestora, pe durata 
existenteii\isociatiilor.

constituite dupa aceasta data, 
pana la data de 31 decembrie 
1992, precum §i sediile 
federatiilor §i uniunilor 
na^ionale de revolu^ionari 
constitute pana la 31 
decembrie 2003 vor avea 
acela§i regim juridic prevazut 
pentru sediile partidelor politice.

(5)in situa^ia in care 
organizafiile mai sus men^ionate 
au de^inut anterior intrarii in 
vigoare a prezentei legi un astfel 
de sediu, dar 1-au pierdut ca 
urmare a revendicarii de catre 
fostii proprietari, vor primi in 
folosinta gratuita un sediu 
corespunzator celui anterior 
dejinut.

■f

mi
NOTE:

1. Reproducem mai Jos 
prevederile art. II din 
Ordonanfa de urgenfa a 
Guvernului nr. 6/2008

"ART. II____________
^ediile asociapiilor ceiol\ 

:are au varticivat la revolta
'nuncitoreascoi^ ___
inticomunistd de la Bra§o\ 
iin noiembrie 1987, aflate 
\n proprietatea statului sau 
2 unitdtilor administrativ- 
^eritoriale p pentru care 
^xistd un contract 
Inchiriere la data intrarii in

•f.

■ n

!Vigoare a prezentei^
ordonanfe de urgenfd, 50^ 
transmit in folosinfa
■p-atuita a acestora, pe 

existenteiiurata
asociatiilor. '1

Noile conditii introduse la art.. 
8 alin (2) §i (3) nu pot 
retroactiva. Legea se aplica 
pentru viitor.
Procedura 
retragerea certificatului (nu 
anularea lui) si ulterior a

6. Articolul n:
in termen de 60 de zile de la 
intrarea in vigoare a prezentei 
legi, Secretariatul de Stat va 
fmaliza verificarea indeplinirii 
conditiilor prevazute de art. 8 
alin. (2) $i alin. (3) de catre toti

presupune
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titularii de titluri si de certificate 
obtinute anterior in temeiul 
Legii nr. 341/2004. Persoanele 
care nu indeplinesc conditiile 
prevazute la art. 8 alin. (1) - (3) 
nu mai beneficiaza de drepturile 
acordate in temeiul Legii nr. 
341/2004, iar certificatul acordat 
acestora se retrage prin decizia 
Secretariatului de Stat. in cazul 
retragerii 
Secretariatul de Stat va propune 
Pre§edintelui 
retragerea titlului atribuit in 
baza acestuia. Decizia de 
retragere a certificatului poate 
fi contestata de titular la instanla 
de contencios administrativ, 
conform prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.

titlului cu consecinta incetarii 
pentru viitor a beneficiilor, 
drepturilor acordate anterior. ■ 
Calea de atac in fata instantei 
se impune a fi reglementata 
prin lege.
Art. II e necesar pt 
remedierea criticilor din 
avizul CL

certificat,unui
i

Romaniei

554/2004, cu modificarile §i 
completarile ulterioare si cu 

competenfei

I .

respectarea 
prevazute la art. 25 din Legea 
m. 341/2004.
in cazul respingerii definitive a 

contestatiei si mentinerii 
deciziei de retragere a 
certificatului, sec}ia de
contencios administrativ §i 
fiscal a curfii de apel va 
comunica decizia instantei, 
casei teritoriale de pensii 
competente, precum §i
instituliilor care au transmis

i-.

i



situa^ia acordarii alter drepturi 
prevazute de art. 5 din Legea nr. 
341/2004, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, in 
vederea sistarii platii oricaror 
sume de bani catre fostul titular 
si incetarii oricarei presta^ii 
viitoare care acorda persoanei 
respective beneficiul drepturilor 
prevazute la art. 5 din Legea nr. 
341/2004.
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