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AVIZ

asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii 
nr.341 din 12 iulie 2004 a recunostintei pentru victoria Revolutiei 

Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca 
anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta 

muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977

Comisia Parlamentara a Revolutionarilor din Decembrie 1989, prin 
adresa nr. L51/2021, a fost sesizata, in vederea intocmirii avizului, cu 
Propunerea legislativa pentru modificarea p completarea Legii nr.341 din 
12 iulie 2004 a recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din 
Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov 
din noiembrie 1987 p pentru revolta muncitoreasca anticomunista din 
Valea Jiului - Lupeni - august 1977, initiata de Roman Florin-Claudiu - 
deputat PNL.

In urma examinarii §i discu|iilor purtate in cadrul §edintei din data de 
27.04.2021, Comisia Parlamentara a Revolutionarilor din Decembrie 1989 a 
hotarat, cu majoritate de voturi §i o abtinere, sa-i acorde aviz favorabil, cu 
amendamentele admise cuprinse in anexa.
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Anexa
AMENDAMENTE ADMISE

La propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunostintei pentru victoria Revolutiei 
Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca

anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977
L51/2021

ObservafiiText initial Text amendamentNr.crt
Dupa art.8' se introduce un nou articol, art.8^, cu
urmatorul cuprins:
Art.8^

Alineatul (2) al art.8^ se modifica $i avea
urmatorul cuprins:
(2) De prevederile prezentei legi nu beneficiaza 
persoanele care sunt dovedite prin botarari 
definitive ale instanfelor de judecata ca in 
perioada 1985-1989 au fost nailitari in armata 
romana, cei care au facut parte din aparatul de 
represiune (securitate §i militie) §i care au 
dezinformat sau au folosit mijloace de informare 
in masa in scop de diversiune, ori au actionat, sub 
orice forma, impotriva Revolutiei Romane din 
Decembrie 1989, au emis ordine §i dispozitii in 
favoarea mentinerii structurilor fostului partid 
comunist §i apararii dictatorului.

Amendamentele au fost propose de 
domnii deputati Adrian Solomon §i 
Florin-Claudiu Roman

1.

De prevederile prezentei legi nu 
beneficiaza persoanele care sunt dovedite ca in 
perioada 1945-1989 au detinut functii in structura 
de conducere a Partidului Comunist Roman sau 
garzilor patriotice, dupa caz.

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 §i militie) §i care au 
dezinformat sau au folosit mijloace de informare 
in masa in scop de diversiune, ori au ac^ionat, sub 
orice forma, impotriva Revolutiei Romane din 
Decembrie 1989, au emis ordine §i dispozitii in 
favoarea mentinerii structurilor fostului partid 
comunist §i apararii dictatorului.

(1)

(2)

La art.8^, dupa alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin. (3) §i avea urmatorul cuprins:

Militarii activi in armata romana in 
timpul Revolutiei din decembrie 1989, 
definatori ai certificatului de revolutionar, i§i 
vor pastra drepturile $i vor fi recompensati de 
Ministerul Apararii in conformitate cu 
dispozitiile Legii nr.29/2000, cu modificarile §i 
completarile ulterioare.

(3)




