
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii recunostintei 

pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru 

revolta muncitoreasca anticomunista de la Bra§ov din noiembrie 

1987
Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

§i pentru revolta muncitoreasca anticomunista din

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea 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 - 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 si se 

completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1. - Revolutia Romana din Decembrie 1989, declansata 

prin revolta populara de la Timisoara, continuata in municipiul Bucuresti 

si in alte localitati ale Romaniei, unde revoltele cetatenilor romani au 

fost reprimate de fortele de ordine si s-au soldat cu morti, raniti sau 

arestati, constitute un moment crucial in istoria tarii, intrucat a avut un 

caracter profimd anticomunist si a condus la dobandirea libertatii si la 

instaurarea democratiei in Romania.”
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2, La articolul 8 se introduc 6 noi alineate, alin. (2)-(7), 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.
(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 de conducere la nivel 

local, regional sau national, ale garzilor patriotice.
(4) Persoanele care solicita eliberarea certificatului depun, 

odata cu cererea, o declarafie pe propria raspundere, autentificata, ca nu 

se incadreaza in prevederile art. 3 alin. (6) si ale alin. (l)-(3) ale 

prezentului articol, sub sanc^iunea legii penale.
(5) Verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 3 

alin. (6) si la alin. (l)-(3) ale prezentului articol, 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.
(7) Contestafiile impotriva actelor administrative de respingere 

a cererilor pentru acordarea calit^filor prevazute de prezenta lege §i 
obfinerea certificatului, precum si impotriva actelor administrative 

privind anularea certificatelor in conditiile legii se solutioneaza in 

instanfa de contencios administrativ, conform prevederilor Legii 

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

art. 25.”

3. La articolul 13, nAupa alineatul (3) se introduc 3 noi 

alineate, alin. (4)-(6), cu urmgiorul cuprins:
„(4) Sediile asocia^fa; ligilor, organizafiilor, cluburilor §i 

fundafiilor revolufionarilor cM^ituite pana la data de 31 decembrie 

1990, aflate in proprietatea staitului sau a unitafilor administrativ-
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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 existen^ei, iar sediile asociatiilor, ligilor, organiza^iilor, cluburilor 

§i funda^iilor revolutionarilor constituite dupa aceasta data, pana la data 

de 31 decembrie 1992, precum §i sediile federatiilor §i uniunilor 

nalionale de revolulionari constituite pana la data de 31 decembrie 2003 

vor avea acela§i regim juridic prevazut pentru sediile partidelor politice.
(5) In situatia in care organizatiile mai sus mentionate au 

detinut 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 detinut.
A

(6) In cauzele civile ce fac obiectul obtinerii drepturilor 

conform prezentei legi, beneficiarii acesteia sunt scutiti de taxe judiciare 

de timbru prevazute in Codul de procedura civila si Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificarile si completarile ulterioare.”
A

Art. II. - (1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a 

prezentei legi, Secretariatul de Stat va fmaliza verificarea indeplinirii 

conditiilor prevazute la art. 8 alin. (2) si (3) din Legea recunostintei 

pentru victoria Revolutiei 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 nr. 341/2004, cu modificMle si completarile ulterioare, de catre 

toti titularii de titluri si de certificate obtinute anterior in temeiul Legii 

nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care 

nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 8 alin. (l)-(3) din Legea 

nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu mai 
beneficiaza de drepturile acordate in temeiul acestei legi, iar certificatul 

acordat acestora se retrage prin decizia Secretariatului de Stat. In cazul 

retragerii unui certificat, Secretariatul de Stat va propune Pre^edintelui 

Romaniei retragerea titlului atribuit in baza acestuia. Decizia de 

retragere a certificatului poate fi contestata de titular la instanla de 

contencios administrativ, conform prevederilor Legii nr. 554/2004, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, si cu respectarea competentei 

prevazute la art. 25 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

A

(2) In cazul respingerii definitive a contestatiei si al mentinerii 

deciziei de retragere a certificatului, sec^ia de contencios administrativ §i
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fiscal a curfil de apel va comunica decizia instantei casei teritoriale de 

pensii competente, precum §i institu^iilor care au transmis situa^ia 

acordarii altor drepturi prevazute la art. 5 din Legea nr, 341/2004, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, in vederea sistMi platii oricaror 

sume de bani catre fostul titular si incetarii oricarei prestatii viitoare care 

acorda persoanei respective beneficiul drepturilor prevazute la art. 5 din 

Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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