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          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

         CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 19.06.2006
Nr. P.L.x – 498 

 

 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii 

care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr.341/2004 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989, nr.341/2004, trimis cu adresa nr. P.L.x. 498 din 24 mai 2006 şi înregistrat sub nr. 31/714 din 24 
mai 2006. 

Proiectul  de Lege urmăreşte modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr.341/2004, în sensul îmbunătăţirii unor reglementări astfel 
încât să nu fie prejudiciaţi beneficiarii dreptului de indemnizaţie. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 346/07.03.2006, a avizat favorabil proiectul de Lege. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa în şedinţa din 18 mai 2006. 
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, competenţa decizională, în cazul acestui proiect de Lege, aparţine Camerei Deputaţilor. 
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989 au avizat 
favorabil proiectul de Lege. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii comisiei au 
examinat proiectul de Lege susmenţionat, expunerea de motive şi avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din 14 iunie 2006.  

La dezbaterea proiectului de Lege, din totalul de 26 de membri ai comisiei, au fost prezenţi 16 deputaţi. 
La şedinţă a participat, în calitate de invitat, domnul Petrişor Morar, secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru 

Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 
În urma discuţiilor purtate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea cu amendamente a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei 
faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr.341/2004. 
Amendamentele admise sunt redate în Anexa I, iar cele respinse sunt redate în Anexa II.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
PREŞEDINTE,   SECRETAR,  
Sergiu ANDON               George BĂEŞU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier,          
Ştefan Cazimir     
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Anexa I.  
Amendamente admise la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-

martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr.341/2004 
 
 

În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.   Titlu: Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989, 
nr.341/2004 

Nemodificat   

2.   Art. I. - Legea recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989 nr. 
341/2004, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.654 
din 20 iulie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum urmează 
:                       

Nemodificat  

3.  Art. 4.- ……………….. 
 
       ”(2) Persoanele care au 
obţinut titlurile prevăzute la alin. 

1. La articolul 4, alineatele (2) - (5) 
vor avea următorul cuprins:  

"(2) Persoanele care au obţinut 
titlurile prevăzute la alin. (1) au 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
(1) au dreptul  la o indemnizaţie 
lunară, pe baza coeficienţilor de 
multiplicare, ce vor fi aplicaţi 
asupra salariului mediu brut  pe 
economie din luna anterioară 
celei în care se face plata, astfel:  
  a) soţul supravieţuitor al celui 
decedat – un coeficient  de 1,10; 
  b) părintele sau părinţii celui 
decedat –  un coeficient de 0,50; 
  c) fiecare dintre copiii celui 
decedat, până la majorat sau 
până la terminarea studiilor, dar 
nu peste vârsta de 26 de ani, 
indiferent în întreţinerea cui se 
află – un coeficient de 1,10. 
 
 
 
 
 
          (3) Persoanele care au 
obţinut titlurile prevăzute la art. 
3 alin. (1), lit. b) pct.1 şi cărora 
li s-a stabilit un grad de 
invaliditate conform 
prevederilor legale, cu act 
doveditor eliberat în perioada 

dreptul la o indemnizaţie lunară 
reparatorie, calculată pe baza 
coeficienţilor de multiplicare ce vor 
fi aplicaţi asupra salariului mediu 
brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
şi aprobat prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat aferent 
anului pentru care se face plata, 
astfel: 

a) soţul supravieţuitor al celui 
decedat, dacă nu s-a recăsătorit - un 
coeficient de 1,10; 

b) fiecare dintre părinţii celui 
decedat - un coeficient de 0,50; 

c) fiecare dintre copiii celui 
decedat, până la majorat sau până la 
terminarea studiilor, fără a depăşi 
vârsta de 26 de ani, indiferent în 
întreţinerea cui se află - un coeficient 
de 1,10. 

(3)  Persoanele care au obţinut 
titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) 
lit. b) pct. 1 şi 2 au dreptul la o 
indemnizaţie lunară reparatorie, 
calculată prin aplicarea următorilor 
coeficienţi asupra salariului mediu 
brut utilizat la fundamentarea 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
decembrie 1989 – martie 1990, 
au dreptul la o indemnizaţie 
lunară reparatorie, calculată prin 
aplicarea următorilor coeficienţi 
asupra salariului mediu brut pe 
economie din luna anterioară 
celei în care se face plata, astfel: 

a) 2,00 – pentru marii 
mutilaţi; 

  b) 1,75 – pentru persoanele 
încadrate în gradul I de 
invaliditate; 
  c) 1,50 – pentru persoanele 
încadrate în gradul II de 
invaliditate; 
  d) 1,25 – pentru persoanele 
încadrate în gradul III de 
invaliditate; 
 e) 1,10 – pentru persoanele 
neîncadrate în gradul de 
invaliditate. 
 
      (4) De o indemnizaţie lunară 
reparatorie, calculată prin 
aplicarea coeficientului de 1,10 
la salariul mediu brut pe 
economie din luna anterioară 

bugetului asigurărilor sociale de stat 
şi aprobat prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat aferent 
anului pentru care se face plata 
astfel: 

a) 2,00 - pentru marii mutilaţi; 
b) 1,75 - pentru persoanele 

încadrate în gradul I de invaliditate; 
c) 1,50 - pentru persoanele 

încadrate în gradul II de invaliditate; 
d) 1,25 - pentru persoanele 

încadrate în gradul III de 
invaliditate; 

e) 1,10 - pentru persoanele 
neîncadrate în grad de invaliditate. 

 
 
 
 
 
 
 
(4) De o indemnizaţie lunara 

reparatorie, calculată prin aplicarea 
coeficientului de 1,10 la salariul 
mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
şi aprobat prin legea bugetului 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
celei în care se face plata, 
beneficiază persoanele care au 
obţinut titlurile prevăzute la art. 
3, alin. (1), lit. b) pct.2 şi 3 – şi 
numai dacă au un venit mai mic 
decât salariul mediu pe 
economie. De aceleaşi drepturi 
şi în aceleaşi condiţii 
beneficiază copiii eroilor-
martiri, indiferent de vârstă, 
dacă nu sunt încadraţi în nici o 
formă de învăţământ ori nu 
realizează venituri, din motive 
neimputabile lor. 
 
 
 
 
        (5) Marii mutilaţi şi 
persoanele încadrate în gradul I 
de invaliditate beneficiază, pe 
lângă indemnizaţia prevăzută la 
alin. (3), şi de o indemnizaţie de 
îngrijire, ce se acordă lunar, prin 
aplicarea coeficientului de 
multiplicare 0,50 asupra 
salariului mediu brut pe 
economie din luna anterioară 

asigurărilor sociale de stat, aferent 
anului pentru care se face plata, 
beneficiază şi persoanele care au 
obţinut titlurile prevăzute la art. 3 
alin. (1) lit. b) pct. 3, numai dacă au 
un venit mai mic decât salariul 
mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
şi aprobat prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. De 
aceleaşi drepturi şi în aceleaşi 
condiţii beneficiază copiii eroilor-
martiri, indiferent de vârsta, dacă nu 
sunt încadraţi în nici o forma de 
învăţământ ori nu realizează venituri 
din motive neimputabile lor. 

 
 
(5) Marii mutilaţi şi 

persoanele încadrate în gradul I de 
invaliditate beneficiază, pe lângă 
indemnizaţia prevăzută la alin. (3), şi 
de o indemnizaţie de îngrijire ce se 
acordă lunar, calculată prin aplicarea 
coeficientului de multiplicare 0,50 
asupra salariului mediu brut utilizat 
la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi aprobat 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
celei în care se face plata.  

 
prin legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat aferent anului pentru 
care se face plata." 

4.   2. La articolul 4, după alineatul (5) 
se introduce un nou alineat, 
alin.(6), cu următorul cuprins: 

"(6) Prin noţiunea "venit", 
prevăzută la art.4 alin.(4) şi la art.5, 
se înţelege venitul brut lunar realizat 
din salarii şi asimilate salariilor 
potrivit prevederilor Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările 
ulterioare." 

Nemodificat  

5.   3. După articolul 4, se introduc 
trei articole noi, art.41-43 cu 
următorul cuprins: 

"Art.41 - (1) Indemnizaţiile 
prevăzute la art.4 şi 5 se acordă, la 
cerere, începând cu luna următoare 
celei în care a fost depusă la 
Secretariatul de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 documentaţia care a 
stat la baza preschimbării 
certificatului doveditor. 

(2) Dovada datei la care a fost 
depusă documentaţia care a stat la 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
baza preschimbării certificatului 
doveditor se face cu adeverinţă 
eliberată de Secretariatul de Stat 
pentru Problemele Revoluţionarilor 
din Decembrie 1989. 

(3) La calculul drepturilor 
restante, coeficientul de multiplicare 
se aplică asupra salariului mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi aprobat 
prin legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat, corespunzător 
fiecărui an din perioada pentru care 
se calculează drepturile restante." 

"Art.42 – (1) Pentru acordarea 
indemnizaţiilor reparatorii prevăzute 
la art. 4 alin. (4), inclusiv cele 
restante, dovada îndeplinirii condiţiei 
referitoare la venitul  realizat de 
către beneficiar se face cu declaraţie 
pe propria răspundere, sub 
sancţiunea prevederilor art. 292 din 
Codul Penal, cu modificările şi 
completările ulterioare. Declaraţia se 
depune la plătitor odată cu cererea 
pentru acordarea acestui drept şi se 
referă la întreaga perioadă anterioară 
pentru care se cuvine indemnizaţia 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
reparatorie, mai puţin la luna în care 
se depune cererea. 

(2) Declaraţia pe propria 
răspundere se reînnoieşte la fiecare 6 
luni, calculate din luna în care s-a 
depus declaraţia. Nedepunerea 
acesteia conduce la suspendarea 
plăţii indemnizaţiei reparatorii. 

(3) Ori de câte ori, în 
intervalul celor şase luni pentru care 
se face declaraţia, intervin modificări 
ale venitului, de natură a conduce la 
suspendarea plăţii indemnizaţiei 
reparatorii, beneficiarul are obligaţia 
de a aduce acest fapt la cunoştinţa 
plătitorului, în termen de cinci zile 
lucrătoare de la data la care a 
intervenit modificarea." 

 
"Art.43 –(1) Sumele cu titlu de 

indemnizaţie reparatorie încasate în 
luna/lunile  în care venitul realizat de 
către beneficiar este mai mare decât 
salariul mediu brut  utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat  şi aprobat prin legea 
bugetului asigurărilor sociale de stat, 
reprezintă sume încasate necuvenit şi 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
se recuperează de la beneficiar, 
conform legii.  

(2) Reglementările prevăzute 
de legislaţia de pensii proprie 
fiecărui plătitor, referitoare la 
stabilire, plată, modificare, 
suspendare, reluare, încetare, 
expertizare, revizuire, contestare şi 
recuperare a sumelor încasate 
necuvenit, se aplică şi 
indemnizaţiilor prevăzute de lege, 
dacă aceasta nu dispune altfel." 

6.   4. La articolul 5, litera o) a 
alineatului (1) va avea următorul 
cuprins: 

"o) scutirea de la plata taxelor 
pentru serviciile publice de 
radiodifuziune si de televiziune, 
pentru cei cu venituri lunare mai 
mici decât salariul mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi aprobat 
prin legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat." 

Nemodificat  

7.    
___________________ 

 
 

5. După articolul 5 se 
introduce un articol nou, 
art. 51, cu următorul 
cuprins: 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
        “Art. 51.- (1) Sumele 
reprezentând indemnizaţia 
reparatorie şi/sau 
indemnizaţia lunară rămase 
neîncasate de către titularul 
decedat pe luna în care avut 
loc decesul şi, după caz, cele 
cuvenite şi neachitate până 
la deces se plătesc soţului 
supravieţuitor, copiilor, 
părinţilor sau, în lipsa 
acestora, celorlalţi 
moştenitori, în condiţiile 
dreptului comun. 
         (2) Sumele prevăzute 
la alin.(1) pot fi solicitate în 
cadrul termenului general 
de prescripţie.” 
 
Autor: deputat Niculae 
Mircovici 

Pentru reglementarea 
situaţiilor menţionate. 

8.   5. După articolul  9, se introduce 
un nou articol , 91 cu următorul 
cuprins: 

“Art. 91 - (1) Termenul final 
de solicitare a preschimbării 
certificatelor doveditoare calităţii de 
revoluţionar este 31 iulie 2006. 

6. După articolul  9, se 
introduce un nou articol , 91 

cu următorul cuprins: 
“Art. 91 - (1) Termenul 

final de solicitare a 
preschimbării certificatelor 
doveditoare calităţii de 

Renumerotare.  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
(2) Termenul final de 

depunere a documentelor solicitate 
pentru completarea dosarelor de 
preschimbare a certificatelor de 
revoluţionari, în vederea îndeplinirii 
condiţiilor stabilite prin lege, este 31 
august 2006.” 

 

revoluţionar este 31 iulie 
2006. 

(2) Termenul final de 
depunere a documentelor 
solicitate pentru completarea 
dosarelor de preschimbare a 
certificatelor de revoluţionari, 
în vederea îndeplinirii 
condiţiilor stabilite prin lege, 
este 31 decembrie 2006.” 
 
Autori: deputaţii Petru 
Călian şi Niculae Mircovici 

Pentru asigurarea unui 
interval corespunzător 
depunerii 
documentelor 
necesare. 

9.   Art. II. – În situaţia 
persoanelor cărora le-a fost 
preschimbat certificatul doveditor şi 
pentru care Legea nr. 42/1990 pentru 
cinstirea memoriei eroilor-martiri şi 
acordarea unor drepturi urmaşilor 
acestora, precum şi răniţilor din 
timpul Revoluţiei din decembrie 
1989, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, abrogată prin 
Legea nr.341/2004, nu prevedea 
stabilirea unei indemnizaţii, 
drepturile se acordă în cuantumul 
integral, calculat de la data prevăzută 
la art. 41 alin.(1) din Legea 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
nr.341/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

10.    Art.III.- Termenele 
prevăzute la art.9 alin.(1) se 
prorogă până la data de 30 
iunie 2007 inclusiv. 
 
Autor: deputat Niculae 
Mircovici 

Pentru asigurarea unui 
interval corespunzător 
îndeplinirii 
procedurilor legale. 

 
 
 
 

II. Amendamente respinse 
 
 

Nr. 
Crt. 

Text iniţial (Legea nr.341/2004) Amendament  
(autorul) 

Motivare Camera 
decizională 

1. Art.4.-………………………….. 
             (4) De o indemnizaţie 
lunară reparatorie, calculată prin 
aplicarea coeficientului de 1,10 la 
salariul mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi 
aprobat prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, aferent 
anului pentru care se face plata, 

Art.4.-……………………………… 
             (4) De o indemnizaţie lunară 
reparatorie, calculată prin aplicarea 
coeficientului de 1,10 la salariul mediu 
brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat şi 
aprobat prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, aferent 
anului pentru care se face plata, 
beneficiază şi persoanele care au 

1) Argumente pentru 
susţinere:  
 Pentru a nu exista 
discriminări, având în 
vedere faptul că este o 
lege de recunoştinţă, nu 
socială. 
2) Argumente pentru 
respingere: votul 
comisiei. 

Camera 
Deputaţilor 
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beneficiază şi persoanele care au 
obţinut titlurile prevăzute la art. 3, 
alin.(1) lit.b) pct.3, numai dacă au 
un venit mai mic decât salariul 
mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi 
aprobat prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. De 
aceleaşi drepturi şi în aceleaşi 
condiţii beneficiază copiii eroilor-
martiri, indiferent de vârstă, dacă 
nu sunt încadraţi în nici o formă de 
învăţământ ori nu realizează 
venituri din motive neimputabile 
lor. 
…………..………………………... 
 
(6) Prin noţiune „venit”, 
prevăzută la art.4 alin.(4) şi la 
art.5, se înţelege venitul brut 
lunar realizat din salarii şi 
asimilate salariilor potrivit 
prevederilor Legii nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

obţinut titlurile prevăzute la art. 3, 
alin.(1) lit.b) pct.3. 
 De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi 
condiţii beneficiază copiii eroilor-
martiri, indiferent de vârstă. 
 
 
Autor: deputat, Emilian Vasile Cutean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Argumente pentru 
susţinere:  
 Se elimină, pe cale de 
consecinţă. 
2) Argumente pentru 
respingere: votul 
comisiei. 

2. Art.41.- (1) Indemnizaţiile 
prevăzute la art. 4 şi 5 se acordă, la 
cerere, începând cu luna următoare 
celei în care a fost depusă la 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Secretariatul de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989 documentaţia care 
a stat la baza preschimbării 
certificatului doveditor. 
……………………………………. 
 
 (3) La calculul drepturilor restante, 
coeficientul de multiplicare se 
aplică asupra salariului mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi 
aprobat prin Legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, 
corespunzător fiecărui an din 
perioada pentru care se calculează 
drepturile restante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
După pct. (3) se introduce pct. (4) cu 
următorul cuprins: 
În cazul în care, titularul dreptului a 
decedat înainte de a intra în posesia 
indemnizaţiei, aceasta se acordă 
moştenitorilor de drept, retroactiv, 
de la data depunerii cererii de 
preschimbare a certificatului 
doveditor a calităţii de revoluţionar 
până la data decesului acestuia. 
 
Autor: deputat, Emilian Vasile Cutean 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) Argumente pentru 
susţinere:  
 - pentru a nu  se pierde 
un drept deja obţinut de 
titular. 
2) Argumente pentru 
respingere: votul 
comisiei. 

3. Art.42.- (1) Pentru acordarea 
indemnizaţiilor reparatorii 
prevăzute la art. 4 alin.(4), 
inclusiv cele restante, dovada 
îndeplinirii condiţiei referitoare 
la venitul realizat de către 
beneficiar se face cu declaraţie pe 
propria răspundere, sub 
sancţiunea prevederilor art. 292 
din Codul Penal, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 
Se elimină, pe cale de consecinţă. 

 
Autor: deputat, Emilian Vasile Cutean

1) Argumente pentru 
susţinere: Se elimină, pe 
cale de consecinţă. 
2) Argumente pentru 
respingere: votul  
comisiei. 

Camera 
Deputaţilor 
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Declaraţia se depune la plătitor 
odată cu cererea pentru 
acordarea acestui drept şi se 
referă la întreaga perioadă 
anterioară pentru care se cuvine 
indemnizaţia reparatorie, mai 
puţin la luna în care se depune 
cererea. 
(2) Declaraţia pe proprie 
răspundere se reînnoieşte la 
fiecare 6 luni, calculate din luna 
în care s-a depus declaraţia. 
Nedepunerea acesteia conduce la 
suspendarea plăţii indemnizaţiei 
reparatorii. 
(3) Ori de câte ori, în intervalul 
celor 6 luni pentru care se face 
declaraţia, intervin modificări ale 
venitului, de natură a conduce la 
suspendarea plăţii indemnizaţiei 
reparatorii, beneficiarul are 
obligaţia de a duce acest fapt la 
cunoştinţa plătitorului, întermen 
de 5 zile lucrătoare de la data la 
care a  intervenit modificarea. 

4. Art.42.- (1) Sumele cu titlul de 
indemnizaţie reparatorie încasare 
în luna/lunile în care venitul 
realiza de către beneficiar este 
mai mare decâr salariul mediu 
brut utilizat la fundamentarea 

 
Se elimină, pe cale de consecinţă. 

 
Autor: deputat, Emilian Vasile Cutean

1) Argumente pentru 
susţinere:  
 Se elimină, pe cale de 
consecinţă. 
2) Argumente pentru 
respingere: votul 

Camera 
Deputaţilor 
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bugetului asigurărilor sociale de 
stat şi aprobat prin legea 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat, reprezintă sume încasate 
necuvenit şi se recuprează de la 
beneficiar, conform legii. 

comisiei. 

5. Art.43- (1) Sumele cu titlul de 
indemnizaţie reparatorie încasare 
în luna/lunile în care venitul 
realiza de către beneficiar este 
mai mare decâr salariul mediu 
brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat şi aprobat prin legea 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat, reprezintă sume încasate 
necuvenit şi se recuprează de la 
beneficiar, conform legii. 

 
Se elimină, pe cale de consecinţă. 

 
Autor: deputat, Emilian Vasile Cutean

1) Argumente pentru 
susţinere:  
 Se elimină, pe cale de 
consecinţă. 
2) Argumente pentru 
respingere: votul  
comisiei. 

Camera 
Deputaţilor 

6. Art.5.- (1) Persoanele prevazute la 
art. 3 alin. (1) lit. b), precum si la 
art. 4 alin. (1) beneficiaza, pe langa 
indemnizatia calculata conform 
prevederilor art. 4, si de 
urmatoarele drepturi: 
b) stabilirea chiriei la nivelul minim 
prevazut de lege pentru locuintele 
din fondul locativ de stat, daca 
dispun de un venit lunar mai mic 
sau egal cu salariul mediu brut pe 
economie; 
 

 
 
 
 
 
 
b) stabilirea chiriei la nivelul minim 
prevazut de lege pentru locuintele din 
fondul locativ de stat. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1) Argumente pentru 
susţinere:  
 Pentru a nu exista 
discriminări, având în 
vedere faptul că este o 
lege de recunoştinţă, nu 
socială. 

Camera 
Deputaţilor 
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e) accesul gratuit al copiilor la 
cresele si gradinitele din subordinea 
administratiilor locale, precum si 
asigurarea gratuita a rechizitelor 
pentru scolari, daca venitul lunar 
este mai mic sau egal cu salariul 
mediu brut pe economie; 
 
g) atribuirea, in limita 
posibilitatilor, in proprietate si cu 
clauza de neinstrainare timp de 10 
ani de la data dobandirii, a 10.000 
mp de teren in extravilan si 500 mp 
de teren in intravilan - acesta din 
urma pentru destinatia de 
locuinta, daca nu a avut sau nu 
are in proprietate un alt spatiu 
locativ; 
 
o) scutirea de la plata taxelor pentru 
serviciile publice de radiodifuziune 
si de televiziune, pentru cei cu 
venituri lunare mai mici decat 
salariul mediu brut pe economie. 
 
(4) Dosarele persoanelor care 
solicita preschimbarea certificatelor 

 
 
 
 
e) accesul gratuit al copiilor la cresele 
si gradinitele din subordinea 
administratiilor locale, precum si 
asigurarea gratuita a rechizitelor 
pentru scolari. 
 
 
 
g) atribuirea, in limita posibilitatilor, 
in proprietate si cu clauza de 
neinstrainare timp de 10 ani de la data 
dobandirii, a 10.000 mp de teren in 
extravilan si 500 mp de teren in 
intravilan. 
 
 
 
 
 
o) scutirea de la plata taxelor pentru 
serviciile publice de radiodifuziune si 
de televiziune. 
 
 
 
Art. pct. (4) se completează astfel : 
Dosarele persoanelor care au 

2) Argumente pentru 
respingere: votul  
comisiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Argumente pentru 
susţinere: prin 
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trebuie sa contina documentatia 
prevazuta in Hotararea Guvernului 
nr. 566/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare si 
functionare a Comisiei pentru 
cinstirea si sprijinirea eroilor 
Revolutiei din decembrie 1989, cu 
modificarile ulterioare, pentru 
fiecare categorie, precum si avizul 
reactualizat al unei organizatii de 
revolutionari legal constituite pana 
la data de 31 decembrie 1992. 
Certificatele eliberate potrivit 
prezentei legi vor fi semnate de 
catre secretarul de stat al 
Secretariatului de Stat pentru 
Problemele Revolutionarilor din 
Decembrie 1989 si de catre 
presedintele comisiei parlamentare 
mentionate la alin. (3). 
 

dobândit una din calităţile 
prevăzute de Legea nr. 42/1990 
republicată, ulterior anului 1995 şi 
care solicita preschimbarea 
certificatelor trebuie sa contina 
documentatia prevazuta in Hotararea 
Guvernului nr. 566/1996 pentru 
aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare a Comisiei 
pentru cinstirea si sprijinirea eroilor 
Revolutiei din decembrie 1989, cu 
modificarile ulterioare, pentru fiecare 
categorie, precum si avizul reactualizat 
al unei organizatii de revolutionari 
legal constituite pana la data de 31 
decembrie 1992. Certificatele eliberate 
potrivit prezentei legi vor fi semnate 
de catre secretarul de stat al 
Secretariatului de Stat pentru 
Problemele Revolutionarilor din 
Decembrie 1989 si de catre 
presedintele comisiei parlamentare 
mentionate la alin. (3). 
 
Autor: deputat, Emilian Vasile Cutean 

nmodificarea Legii nr. 
42/1990, certificatele au 
fost acordate în baza 
criteriilor prevăzute de 
H.G.nr. 566/1996. 
2) Argumente pentru 
respingere: votul 
comisiei. 
  

7. Art.9.-  (1) Certificatele 
doveditoare care, in perioada 1990-
1997, au fost eliberate de Comisia 
pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 
si de Comisia pentru cinstirea si 
sprijinirea eroilor Revolutiei din 

Se introduce alineatul 2 cu următorul 
cuprins: 
            Pentru persoanele care au 
dobândit certificatele doveditoare a 
calităţii de revoluţionar în perioada 
1990-1995 şi, în cazul în care nu 

1) Argumente pentru 
susţinere: aceste 
dispoziţii au fost 
prevăzute la aplicarea 
Legii nr. 42/1990 în anul 
1996. 

Camera 
Deputaţilor 
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decembrie 1989, dupa verificare, 
potrivit art. 5 alin. (3), (4) si (5), se 
vor preschimba, la cererea 
titularului, de catre Secretariatul de 
Stat pentru Problemele 
Revolutionarilor din Decembrie 
1989, in termen de 6 luni de la 
intrarea in vigoare a prezentei legi.  

sunt contestaţi, preschimbarea 
certificatului se face din oficiu de 
către Secretariatul de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor cu 
avizul Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 
1989. 
 
Autor: deputat, Emilian Vasile Cutean 

 2) Argumente pentru 
respingere: votul 
comisiei. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,   SECRETAR,  
Sergiu ANDON               George BĂEŞU 

 


