
 
 

 
 
 

 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

 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 
 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 

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:                       
 

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

„(2) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la alin. (1) 
au 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; 
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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 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 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 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 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 
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asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face 
plata.” 
 

2. La articolul 4, după alineatul (5) se introduce un nou 
alineat, alineatul (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 asimilat 
salariilor potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.” 
 

3. După articolul 4, se introduc trei articole noi, 
articolele 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 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 
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perioadă anterioară pentru care se cuvine indemnizaţia 
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 se recuperează de la beneficiar, conform legii.  

(2) Reglementările prevăzute de legislaţia privind pensiile, 
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.” 
 

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

„o) scutirea de la plata taxelor pentru serviciile publice de 
radiodifuziune şi 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.” 
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5. După articolul 5 se introduce un articol nou,           
articolul 51, cu următorul cuprins: 
        „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.” 
 

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

„Art. 91. - (1) Termenul final de solicitare a preschimbării 
certificatelor doveditoare calităţii de 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.” 
 

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

Art. III. – Termenul prevăzut la art. 9 alin. (1) se prorogă 
până la data de 30 iunie 2007 inclusiv. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor 
în şedinţa din 27 iunie 2006, cu respectarea prevederilor 
articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 
 
 

 PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
Bogdan Olteanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


