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pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în 

rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni 

săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost 

dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum 

şi persoanelor care au  participat la acţiuni de împotrivire cu arme 

şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în 

România 
 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 

Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.214/1999 

privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă 

persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, 

persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri 

administrative abuzive, precum şi persoanelor care au  participat la 
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acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului 

comunist instaurat în România, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.650 din 30 decembrie 1999, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.568/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

 

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. – (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se recunoaşte 

calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate 

pentru infracţiuni din motive politice sau supuse din  motive politice 

unor măsuri administrative abuzive în perioada  

6 martie 1945-14 decembrie 1989.” 

 

2. La articolul 2 alineatul (1), litera c) va avea următorul 

cuprins: 

„c) propaganda pentru răsturnarea ordinii sociale până la  

14 decembrie 1989 sau manifestarea împotrivirii faţă de aceasta;” 

 

3. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins: 

„(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică 

persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor în 

cazul cărora s-a dovedit că au desfăşurat o activitate cu caracter fascist 

în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel.” 
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4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. – (1) Se înfiinţează Comisia pentru constatarea calităţii 

de luptător în rezistenţa anticomunistă, denumită în continuare Comisie, 

entitate fără personalitate juridică, compusă din: 

a) 3 reprezentanţi ai Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din  

România, desemnaţi de către organele de conducere ale asociaţiei; 

b) 2 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, numiţi prin ordin al 

ministrului justiţiei; 

c) 2 reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.” 

 

5. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins: 

„(3) Dacă cererea nu este însoţită de actele doveditoare 

necesare, Comisia  este obligată să solicite documente, date sau 

informaţii de la instituţiile publice care le deţin.” 

 

6. La articolul 5 alineatul (4), după litera f) se introduce o 

literă nouă, litera g), cu următorul cuprins: 

„g) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.” 

 

7. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins: 

„(5) Comisia este obligată să se pronunţe asupra cererii în 

termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, dacă este însoţită 

de acte doveditoare sau, după caz, de la primirea documentelor, datelor 

sau informaţiilor prevăzute la alin.(3), prin decizie motivată, în cazul 
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respingerii cererii, şi prin decizie-tip, în cazul admiterii acesteia. 

Modelul deciziei-tip se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.” 

 

8. Alineatul (1) al articolului 6 se abrogă. 

 

9. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un alineat 

nou, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

„(11) Comisia este reprezentată în justiţie de Ministerul 

Justiţiei.” 

 

10. La articolul 7 alineatul (1), litera a) va avea următorul 

cuprins: 

„a) restituirea, în condiţiile legii, în natură sau, dacă aceasta nu 

este posibilă, prin echivalent, a bunurilor confiscate. Decizia pentru 

constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă poate fi 

folosită ca probă în faţa instituţiilor abilitate a dispune restituirea în 

natură sau prin echivalent a bunurilor confiscate, în ceea ce priveşte 

aprecierea caracterului politic al infracţiunilor a căror săvârşire a atras 

măsura confiscării;” 

 

Art. II. – Se acordă un termen de 6 luni de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, în care persoanele condamnate sau supuse unei 

măsuri administrative abuzive ori, după decesul acestora, soţul sau 

rudele până la gradul al patrulea inclusiv, pot depune cerere pentru 

constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă. 
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Art. III. – La intrarea în vigoare a prezentei legi, articolele II şi 

III din Ordonanţa Guvernului nr.64/2002 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/1999 privind 

acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor 

condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor 

împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri 

administrative abuzive, precum şi persoanelor  care  au   participat  la  

acţiuni  de  împotrivire  cu  arme  şi de  răsturnare  prin  forţă  a  

regimului  comunist  instaurat  în  România, publicată   în  Monitorul  

Oficial   al   României,  Partea I,  nr.647  din 31 august 2002, aprobată 

cu modificări prin Legea nr.670/2002, se abrogă. 

 

Art. IV. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.214/1999 

privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă 

persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, 

persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri 

administrative abuzive, precum şi persoanelor  care  au   participat  la  

acţiuni  de  împotrivire  cu  arme  şi de  răsturnare  prin  forţă  a  

regimului  comunist  instaurat  în  România, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.650 din 30 decembrie 1999, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.568/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta  lege, se 

va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se 

textelor o nouă numerotare. 

 



  
6 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul 

(2) din Constituţia României, republicată. 
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