
 

 
 
                                             PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
                                               CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,                  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                 

 Bucureşti,20 .03.2023 
PL-x 239/2015/2023 

 
 

 
 

BIROULPERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 

Vă înaintăm, alăturat, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea şi  completarea 
Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au  contribuit la  victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au 
jertfit viaţa sau au  avut de suferit în urma evoltei muncitoreşti anticomuniste de la 
Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004, transmis Comisiei juridice, de disciplină 
și imunități, spre dezbatere pe fond, cu adresa nr.  PL-x 239 din 16 martie 2015, 
înregistrat sub nr. 4c-11/399 din 17 martie 2015. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

 

PREŞEDINTE,   

Laura VICOL                       
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CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,                  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                 

 Bucureşti,20.03.2023 
PL-x 239/2015/2023 

 
RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea  şi  completarea Legii recunoştinţei 

faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au  contribuit la  victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit 

viaţa sau au  avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie  

1987 nr.341/2004 
 
 
  

În conformitate cu prevederile art. 95 și115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a fost sesizată spre 
dezbatere, în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea şi  completarea Legii 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au  contribuit la  victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au  
avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 
1987 nr.341/2004, transmis cu adresa nr. PL-x 239 din 16 martie 2015, înregistrat sub nr. 
4c-11/399 din 17 martie 2015. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a  adoptat proiectul de lege  
în şedinţa din 11 martie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului 
nr.1435 din 30 decembrie 2014 

Guvernul (2017-2020) prin punctul de vedere transmis susţine adoptarea 
acestei propuneri legislative. 

 
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 a 

transmis  aviz cu  amendamente. 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil iniţiativa 

legislativă, conform avizului nr. 4c-2/283 din 31 martie 2015. 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil iniţiativa 

legislativă, conform avizului nr. 4c-7/216 din 25 martie 2015. 
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Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 4c-17/427 din 31  martie 2015. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  modificarea şi 
completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au 
jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la 
Braşov din noiembrie 1987 nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu dispozițiile art. 62 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat  inițiativa 
legislativă în data de 20 martie 2023.  

La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

au hotărât, cu majoritate de  voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea,  
proiectului de Lege de completare a Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, 
precum şi  faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au  avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu amendamente 
admise si respinse care fac parte integrantă din raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor ordinare.  
   
 
 
 
 
 
 
                   PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 

                    Laura  VICOL                                 LADANYI Laszlo-Zsolt 

 

 

 



 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1        ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014 pentru modificarea 
şi completarea Legii recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit 
la victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989, precum şi faţă de persoanele care şi-
au jertfit viaţa sau au avut de suferit în 
urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de 
la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 

       Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.95/2014 pentru modificarea şi  
completarea Legii recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptătorii care au  
contribuit la  victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989, 
precum şi  faţă de persoanele care 
şi-au jertfit viaţa sau au  avut de 
suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din 
noiembrie 1987 nr.341/2004 

  

2         Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.95 din 29 decembrie 2014 pentru 
modificarea şi  completarea Legii 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi  
luptătorii care au  contribuit la 
victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989, precum şi  faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau 
au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la 
Braşov din noiembrie 1987 
nr.341/2004, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.969 
din 30 decembrie 2014. 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.95 din 29 
decembrie 2014 pentru 
modificarea şi  completarea 
Legii recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi  luptătorii care 
au  contribuit la victoria 
Revoluţiei române din 
decembrie 1989, precum şi  
faţă de persoanele care şi-au 
jertfit viaţa sau au avut de 
suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de 
la Braşov din noiembrie 1987 
nr.341/2004, publicată în 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.969 din 
30 decembrie 2014, cu 
modificarile ulterioare: 

 
3        1. Luptător Rănit - atribuit celor 

care au fost răniţi în luptele pentru 
victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 sau în legătură cu 
aceasta, dacă au fost răniţi prin 
utilizarea armelor de foc ori a tehnicii 
de luptă de către forţele represive, 
prin loviri sau alte violenţe comise de 
reprezentanţi ai acestora. 
 

  La art.I punctul 4 lit.b) pct.1 
și 3 se modifică și  vor avea 
următorul cuprins: 

1. Luptător Rănit - atribuit 
celor care au fost răniţi în 
luptele pentru victoria 
Revoluţiei Romane din 
Decembrie 1989 sau in 
legătură cu aceasta, daca au 
fost răniţi prin utilizarea 
armelor de foc ori a tehnicii de 
lupta. 

Autori: deputat Laura Vicol și 
senator Ion Rotaru 

 

  

 Scoaterea 
sintagmei “de către 
forţele represive” 

4 3. Luptător cu Rol Determinant - 
atribuit celor care în perioada 14 - 22 
decembrie 1989 au avut un rol 
determinant la declanşarea şi victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 

 Luptător cu Rol Determinant - 
atribuit celor care in perioada 
14-25 decembrie 1989 au 
avut un rol determinant la 
declanşarea şi victoria 

După 25 de ani 
considerăm că nu e 
nevoie de apariţia 
unei noi categorii de 
luptători. 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1989, şi-au pus viaţa în pericol în 
confruntările cu forţele de represiune, 
au ocupat şi apărat obiectivele de 
importanţă deosebită, care au aparţinut 
regimului totalitar, doar în localităţile în 
care, în urma acestor acţiuni şi 
confruntări au rezultat persoane ucise, 
rănite sau reţinute, până la fuga 
dictatorului. 

 

Revoluţiei Romane din 
Decembrie 1989, şi-au pus 
viaţa în pericol, au ocupat şi 
apărat obiectivele de 
importanţă deosebită, care au 
aparţinut regimului totalitar, 
doar în localităţile în care, în 
urma acestor acţiuni şi 
confruntări au rezultat 
persoane ucise, rănite sau 
reţinute, până la data 
judecării dictatorului. 

 

 Autori: deputat Laura Vicol și 
senator Ion Rotaru 

 

 
  

Luptătorului cu 
Rol Determinant i 
se poate exercita 
aceeaşi recunoştinţa 
ca fata de eroul-
martir ? 
Perioada ar trebui să 
fie cuprinsă nu 
numai în intervalul 
14-22 dec., pana la 
fuga dictatorului, ci 
până la 25 
decembrie 1989, 
deoarece au avut loc 
evenimente care au 
condus la răniri şi 
ucideri de persoane 
şi după data de 22 
decembrie. 
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AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

1        ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 
95 din 29 decembrie 2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989, 
precum şi faţă de persoanele care şi-au 
jertfit viaţa sau au avut de suferit în 
urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din 
noiembrie 1987 nr. 341/2004 

       Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.95/2014 
pentru modificarea şi  completarea 
Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri 
şi luptătorii care au  contribuit la  
victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989, precum şi  faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au  
avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov 
din noiembrie 1987 nr.341/2004

  Camera 
Deputatilor 

2         Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.95 din 29 decembrie 2014 pentru 
modificarea şi  completarea Legii 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi  
luptătorii care au  contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989, 
precum şi  faţă de persoanele care şi-au 
jertfit viaţa sau au avut de suferit în 
urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din 
noiembrie 1987 nr.341/2004, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.969 din 30 decembrie 2014. 

„Articol unic.-  Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.95/2014 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au 
contribuit la Victoria 
Revoluţiei române din 
decembrie 1989, precum şi 
faţă de persoanele care şi-
au jertfit viaţa sau au avut 
de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste 

Pentru clarificare 
întrucât textul 
actual este 
ambiguu. În 
acest sens 
prezentăm cazul 
următor: 
1.GUVERNUL 
ROMÂNIEI a 
emis OUG   Nr. 
95 din 29 
decembrie 2014 
pentru 
modificarea şi 
completarea 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

de la Braşov din noiembrie 
1987 nr.341/2004, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Patea 
I, nr.969 din 30 decembrie 
2014, cu completarea și 
modificarea art.4 după 
cum urmează: 
Autori: 
Deputat PNL, Mara 
Calista 
Deputat PNL, Gabriel 
Andronache  
 
 
 
 
 
 
 
 

Legii 
recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri 
şi luptătorii care 
au contribuit la 
victoria 
Revoluţiei 
române din 
decembrie 1989, 
precum şi faţă de 
persoanele care 
şi-au jertfit viaţa 
sau au avut de 
suferit în urma 
revoltei 
muncitoreşti 
anticomuniste de 
la Braşov din 
noiembrie 1987 
nr. 341/2004, 
PUBLICATĂ 
ÎN: M. O.  NR. 
969 din 30 
decembrie 2014, 
la data prezentei 
fiind în 
procedură 
parlamentară 
proiectul de 
Lege de aprobare  
înregistrat şi 
aflat în dezbatere 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

cu PL-x nr. 
239/2015; 
 

3        Art. I 
        Legea recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 
1989, precum şi faţă de persoanele care şi-
au jertfit viaţa sau au avut de suferit în 
urma revoltei muncitoreşti anticomuniste 
de la Braşov din noiembrie 1987 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: 

    

4         1.Titlul se modifică si va avea 
următorul cuprins: 
"LEGEA recunoştinţei pentru victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi 
pentru revolta muncitorească 
anticomunistă de la Braşov din noiembrie 
1987 nr. 341/2004" 
 

 
 
 

Se elimină. 

Autor: senator Ion Rotaru

Solicităm ca 
titlul legii sa 
rămână 
conform Legii 
341/2004. 
Legea 
recunoştinţei 
fata de eroii-
martiri şi 
luptătorii 
participanţi, 
nicidecum 
recunoştinţei 
pentru victoria 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

Revoluţiei 
Române

5   Articolul I pct 1.  Titlul se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

LEGE a recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptătorii 
care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române 
din decembrie 1989, 
precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit 
viaţa sau au avut de suferit 
în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste 
de la Braşov din noiembrie 
1987  

       Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 

Text confuz! 
Recunoştinţa se 
exprimă faţă de 
cineva pentru 
ceva. 

 

6   Art. I pct. 1.  Titlul se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

LEGE a recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptătorii 
care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române 
din decembrie 1989, 
precum şi faţă de 

 
 
 
 
 
Text confuz! 
Recunoştinţa se 
exprimă faţă de 
cineva pentru 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

persoanele care şi-au jertfit 
viaţa sau au avut de suferit 
în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste 
de la Braşov din noiembrie 
1987  

Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 

ceva. 

7        2.Articolul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins; 
        "Art. 1 
       Revoluţia Română din Decembrie 
1989, declanşată prin revolta populară de 
la Timişoara, continuată în municipiul 
Bucureşti şi în alte localităţi ale României, 
unde revoltele cetăţenilor români au fost 
reprimate de forţele de ordine şi s-au 
soldat cu morţi, răniţi sau arestaţi, a 
condus la dobândirea libertăţii şi la 
instaurarea democraţiei în România, 
constituie un moment crucial în istoria 
ţării." 
 

 

Se elimină 

 

 

 

 

 

Autor: senator Ion Rotaru 

 

 Solicităm ca art. 
1  să rămână la 
forma iniţială 
 conform Legii 
341/2004. În 
oraşele în care 
nu s-au soldat cu 
morţi, răniţi sau 
arestaţi, 
locuitorii 
acestora nu au 
luptat împotriva 
căderii regimului 
comunist, la 
dobândirea 
libertăţii şi la 
instaurarea 
democraţiei. 
Lipsa 
transparenta 
decizionala şi 
fundament 
ştiinţific istoric.  
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

8   Articolul 1 se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins; 
        "Art. 1 
       Revoluţia Română din 
Decembrie 1989, 
declanşată la Timişoara, 
continuată în municipiul 
Bucureşti şi în alte 
localităţi din România 
unde revoltele cetăţenilor 
au fost reprimate de forţele 
de ordine şi s-au soldat cu 
morţi, răniţi sau reţinuţi cât 
şi în celelalte reşedinţe de 
judeţ unde au fost ocupate 
comitetele judeţene de 
partid în data de 22  
Decembrie 1989 inclusiv  
a condus la dobândirea 
libertăţii şi la instaurarea 
democraţiei în România  
constituie un moment 
crucial în istoria ţării." 
Autor: deputat Florin 
Iordache 
 

  

9   Introducere un nou 
alineat cu urmatorul 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

continut:  
1¹)  Revoluţia Română din 
Decembrie 1989 s-a 
înfăptuit prin jertfa şi 
spiritul de sacrificiu din 
partea celor care au luptat 
pentru victoria ei. 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

10   "Art. 1 pct.2 
       Art. 1. Revoluţia 
Română din Decembrie 
1989, declanşată prin 
revolta populară de la 
Timişoara, continuată în 
municipiul Bucureşti şi în 
alte localităţi ale 
României, unde revoltele 
cetăţenilor români au fost 
reprimate de forţele de 
ordine şi s-au soldat cu 
morţi, răniţi sau reţinuţi, a 
condus la dobândirea 
libertăţii şi la instaurarea 
democraţiei în România, 
constituie un moment 
crucial în istoria ţării." 
 

Pentru o 
corectă definire 
a categoriei de 
reţinuţi şi 
corelarea cu 
celelalte 
articole ale 
legii. 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

Autor: senator Nicolae 
Vlad Popa 

11   Articolul I pct 2. Articolul 
1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Articolul 1 

(1) În data de 21 
decembrie 1989 revolta 
masivă a populaţiei din 
Bucureşti a declanşat 
Revoluţia Română din 
Decembrie prin ridicarea 
la luptă a populaţiei în 
întreaga ţară. Dictatorului 
Ceauşescu blocîndu-i-se  
posibilităţile de regrupare 
şi reacţie s-a deschis calea 
spre  dobândirea libertăţii 
şi instaurarea democraţiei 
în România. 
(2) Revoluţia română din 
decembrie 1989 s-a 
înfăptuit prin jertfă şi spirit 
de sacrificiu din partea 
celor care au luptat pentru 
victoria ei.  
 
Autor: deputat Liliana 

Există o 
tendinţă a 
iniţiatorilor 
ordonanţei de a 
federaliza 
comunitatea 
revoluţionarilor 
exacerbând 
importanţa unor 
localităţi în 
detrimentul 
celorlalte. 
Motiv pentru 
care trebuie 
stabilit corect 
intervalul de 
timp în care se 
poate vorbi 
despre revoluţie 
în sensul 
definiţiei din 
DEX. 
Absenţa acestei 
statuări 
degrevează 
statul român de 
responsabilităţi.
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

Ciobanu 
 
 

12   Art. I pct. 2. Articolul 1 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Art. 1 

       (1) În data de 21 
decembrie 1989 revolta 
masivă a populaţiei din 
Bucureşti a declanşat 
Revoluţia Română din 
Decembrie prin ridicarea 
la luptă a populaţiei în 
întreaga ţară. Dictatorului 
Ceauşescu blocându-i-se 
toate posibilităţile de 
regrupare şi reacţie s-a 
deschis calea spre  
dobândirea libertăţii şi 
instaurarea democraţiei în 
România. 
       (2) Revoluţia română 
din decembrie 1989 s-a 
înfăptuit prin jertfă şi spirit 
de sacrificiu din partea 
celor care au luptat pentru 
victoria ei.  
Autor: deputat  Cătălin 

. 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

Marian Rădulescu 
 
 

13        3.Articolul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
       "Art. 2 
       Prezenta lege reglementează 
modalităţile de exercitare a recunoştinţei 
faţă de eroii-martiri, persoanele care au 
avut un rol determinant pentru victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi 
luptătorii participanţi la acţiunile 
desfăşurate pentru victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 şi grija faţă 
de urmaşii eroilor-martiri, precum şi faţă 
de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au 
avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov 
din noiembrie 1987." 
 

 Pct 3. Articolul 2 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Articolul 2 

       (1) Prezenta lege 
reglementează:  
      - modalităţile de 
exercitare a recunoştinţei 
faţă de eroii-martiri, 
persoanele care au avut o 
contribuţie marcantă 
pentru victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 
1989, luptătorii 
participanţi la acţiunile 
desfăşurate pentru victoria 
Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, precum 
şi faţă de persoanele care 
şi-au jertfit viaţa sau au 
avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov 
din noiembrie 1987; 
      - grija faţă de urmaşii 
eroilor-martiri.

Se modifică 
termenul 
„determinant”  
deoarece are o 
conotaţie 
absolută: „Fără 
de care nu s-ar 
fi obţinut 
victoria!”. 
Marcant are un 
înţeles mai larg, 
deci mai 
potrivit pentru 
textul de 
prezentare a 
legii. 
Aliniatul (2) 
stabileşte 
principiile de 
aplicare a legii. 
Abrogînd 
aceste principii, 
baza juridică 
pentru emiterea 
certificatelor  
nu mai există . 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

      (2) În aplicarea 
prevederilor prezentei legi, 
se vor avea în vedere 
următoarele principii:  
     a) respectul şi 
gratitudinea faţă de eroii-
martiri şi luptătorii 
participanţi la acţiunile 
desfăşurate pentru victoria 
Revoluţiei române din 
decembrie 1989 şi grija 
faţă de urmaşii eroilor-
martiri;  
         b) respectarea 
adevărului istoric prin 
aprofundarea documentării 
privind Revoluţia română 
din decembrie 1989;  
        c) diferenţierea 
etapelor Revoluţiei;  
        d) stabilirea 
categoriilor de luptători, 
prin diferenţierea 
participării şi contribuţiei 
la acţiunile desfăşurate 
pentru victoria Revoluţiei;  
       e) diferenţierea între 
civili şi militari privind 
etapele participării şi 

S-ar încălca 
principiul 
neretroactivităţi
i! 
HG 1412 a 
periodizat 
astfel: 
ART. 1^2 
(1) În aplicarea 
prevederilor 
art. 2 lit. c) din 
Legea nr. 
341/2004, cu 
modificarile si 
completarile 
ulterioare, se va 
avea în vedere 
diferentierea 
etapelor 
revolutiei 
astfel: 
a) 14 -19 
decembrie 1989 
-revolta 
populara la 
Timisoara; 
b) 20 -22 
decembrie 1989 
Revolutia 
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Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

formele de angajare în 
acţiunile desfăşurate 
pentru victoria Revoluţiei;  
          
f) echitate în acordarea 
drepturilor prevăzute de 
prezenta lege.  
 
      Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 

româna, pâna la 
plecarea 
dictatorului din 
sediul fostului 
Comitet Central 
al Partidului 
Comunist 
Român; 
c) 22 -25 
decembrie 1989 
-preluarea 
puterii si 
instituirea 
noilor structuri 
ale statului”

14   Art. 2 se modifica dupa 
cum urmeaza: 
Prezenta lege 
reglementează modalităţile 
de exercitare a 
recunoştinţei faţă de eroii-
martiri,  persoanele care au 
avut un rol determinant 
pentru victoria  Revoluţiei 
Române din Decembrie 
1989 şi luptătorii remarcati 
in acţiunile desfăşurate 
pentru victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

1989 şi grija faţă de 
urmaşii eroilor-martiri, 
precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit 
viaţa sau au avut de suferit 
în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste 
de la Braşov din noiembrie 
1987.   
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

15   Introducere un nou 
articol cu urmatorul 
continut:  
2¹) În aplicarea 
prevederilor prezentei legi, 
se vor avea în vedere 
următoarele principii: 
 a) Armonizarea  legii cu 
deciziile CEDO pronunţate 
în legătura cu Revoluţia 
din Decembrie 89 
b)Respectul şi gratitudinea 
faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii participanţi la 
acţiunile desfăşurate 
pentru Victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 
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Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
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1989 şi grija faţă de 
urmaşii eroilor-martiri; 
c)Respectarea adevărului 
istoric prin  aprofundarea 
documentării privind 
Revoluţia Română din 
Decembrie 1989 
d)Stabilirea categoriilor de 
Luptători, prin 
diferenţierea angajării şi 
participării la acţiunile 
desfăşurate pentru Victoria 
Revoluţiei; 
 e)echitate în acordarea 
drepturilor prevăzute de 
prezenta lege  
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

16   Art. I pct. 3. Articolul 2 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 2    (1) Prezenta lege 
reglementează:  

- modalităţile de exercitare 
a recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri, persoanele 
care au avut un rol 
marcant pentru victoria 

Se modifică 
termenul 
„determinant”  
deoarece are o 
conotaţie 
absolută: „Fără 
de care nu s-ar 
fi obţinut 
victoria!”. 
Marcant are un 
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Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, luptătorii 
participanţi la acţiunile 
desfăşurate pentru victoria 
Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, precum 
şi faţă de persoanele care 
şi-au jertfit viaţa sau au 
avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov 
din noiembrie 1987; 
- grija faţă de urmaşii 
eroilor-martiri. 
         (2) În aplicarea 
prevederilor prezentei legi, 
se vor avea în vedere 
următoarele principii:  
a) respectul şi gratitudinea 
faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii participanţi la 
acţiunile desfăşurate 
pentru victoria Revoluţiei 
române din decembrie 
1989 şi grija faţă de 
urmaşii eroilor-martiri;  
b) respectarea adevărului 
istoric prin aprofundarea 
documentării privind 

înţeles mai larg, 
deci mai 
potrivit pentru 
textul de 
prezentare a 
legii. 
Alineatul (2) 
stabileşte 
principiile de 
aplicare a legii. 
Abrogînd 
aceste principii, 
baza juridică 
pentru emiterea 
certificatelor  
nu mai există. 
Se încalcă 
principiul 
neretroactivităţi
i! 
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Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
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Revoluţia română din 
decembrie 1989;  
c) diferenţierea etapelor 
Revoluţiei;  
d) stabilirea categoriilor de 
luptători, prin diferenţierea 
participării şi contribuţiei 
la acţiunile desfăşurate 
pentru victoria Revoluţiei;  
e) diferenţierea între civili 
şi militari privind etapele 
participării şi formele de 
angajare în acţiunile 
desfăşurate pentru victoria 
Revoluţiei;  
f) echitate în acordarea 
drepturilor prevăzute de 
prezenta lege.  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

17        4. La articolul 3 alineatul (1), 
literele a), b) şi c) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
       "a) Erou-Martir al Revoluţiei Române 
din Decembrie 1989 - atribuit celor care s-
au jertfit în lupta pentru victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 
sau au decedat în legătură cu aceasta; 

 Neschimbat.  
 
 
 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
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Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

18        b) Luptător pentru Victoria Revoluţiei 
din Decembrie 1989: 
 

 b) Luptător pentru Victoria 
Revoluţiei din Decembrie 
1989: 
 
 
 
 
 
 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 
 

Definiţia 
Luptător cu Rol 
Determinant nu 
distinge de 
Luptător 
Remarcat prin 
Fapte 
Deosebite. 
Titlul 
menţionat este 
de natură 
fantastică, 
incompatibil cu 
un act 
normativ.

 

19   Art. I pct. 4. La articolul 3 
alineatul (1), literele a) , b) 
şi c) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
b) Luptător pentru Victoria 
Revoluţiei din Decembrie 
1989: 

  

20        1. Luptător Rănit - atribuit celor care 
au fost răniţi în luptele pentru victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 
sau în legătură cu aceasta, dacă au fost 
răniţi prin utilizarea armelor de foc ori a 
tehnicii de luptă de către forţele 
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Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

represive, prin loviri sau alte violenţe 
comise de reprezentanţi ai acestora. 
 

21       2. Luptător Reţinut - atribuit celor care 
au fost puşi în detenţie preventivă, până în 
data de 22 decembrie 1989, de forţele de 
represiune, ca urmare a participării la 
acţiunile pentru victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989. 

 Art.3 lit. b) pct.2. se
modifica după cum
urmează: 
2. Luptător Reţinut – 
atribuit celor care au fost  
reţinuţi în mod ilegal, până 
în data de 23 decembrie 
1989, de forţele de 
represiune, ca urmare a 
participării la acţiunile 
spontane care au condus la 
izbucnirea Revoluţiei 
Române din Decembrie 
1989. 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
      

  

22   2. Luptător Reţinut - 
atribuit celor care au fost 
puşi în detenţie preventivă, 
până în data de 22 
decembrie 1989, inclusiv 
de forţele de represiune, ca 
urmare a participării la 
acţiunile pentru victoria 
Revoluţiei Române din 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

Decembrie 1989. 
Autor: Comisia juridică 
 

23        3. Luptător cu Rol Determinant - 
atribuit celor care în perioada 14 - 22 
decembrie 1989 au avut un rol 
determinant la declanşarea şi victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 
şi-au pus viaţa în pericol în confruntările 
cu forţele de represiune, au ocupat şi 
apărat obiectivele de importanţă deosebită, 
care au aparţinut regimului totalitar, doar 
în localităţile în care, în urma acestor 
acţiuni şi confruntări au rezultat persoane 
ucise, rănite sau reţinute, până la fuga 
dictatorului. 
 

        Articolul 3 alin.(1), 
lit,b), pct.3 se va modifica 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 3. Luptător cu Rol 
Determinant - atribuit 
celor care în perioada 14 - 
22 decembrie 1989  au 
avut un rol determinant la 
declanşarea şi victoria 
Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, şi-au pus 
viaţa în pericol în 
confruntările cu forţele de 
represiune, au ocupat şi 
apărat obiectivele de 
importanţă deosebită, care 
au aparţinut regimului 
totalitar, doar în localităţile 
Timişoara, Caransebeş, 
Sibiu, Cugir, Lugoj, 
Târgu Mureş, Cluj-
Napoca, Bucureşti şi 
Craiova în care, în urma 
acestor acţiuni şi 
confruntări au rezultat 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

persoane ucise, rănite sau 
reţinute, până la fuga 
dictatorului din ziua de 22 
decembrie 1989, ora 
12.10, inclusiv oraşele 
declarate „oraş martir.”. 
Autor: deputat  Ion Călin

24   Art. I pct. 4 
Art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3. 
Luptător cu Rol 
Determinant  - atribuit 
celor care în perioada 14-
22 decembrie 1989 au avut 
un rol determinant la 
declanşarea şi victoria 
Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, și-au pus 
viaţa în pericol în 
confruntările cu forţele de 
represiune, au ocupat şi 
apărat  obiectivele de 
importanţă deosebită, care 
au aparţinut regimului 
totalitar, doar în 
localităţile în care,  în 
urma acestor acţiuni şi 
confruntări  au rezultat 
persoane ucise, rănite sau 
reţinute, până la fuga 
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Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
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dictatorului, precum şi 
persoanele care în mod 
direct şi nemijlocit au 
participat la prinderea, 
reţinerea, judecarea sau 
executarea cuplului 
dictatorial în Decembrie 
1989. 
Autor: deputat Luminiţa 
Adam

25      3. Luptător cu Rol 
Determinant - atribuit 
celor care în perioada 14 - 
22 decembrie 1989 au 
avut un rol determinant la 
declanşarea şi Victoria 
Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, şi-au pus 
viaţa în pericol în 
confruntările cu forţele de 
represiune, au ocupat şi 
apărat obiectivele de 
importanţă deosebită, care 
au aparţinut regimului 
totalitar, doar în localităţile 
în care, în urma acestor 
acţiuni şi confruntări au 
rezultat persoane ucise, 
rănite sau reţinute, până la 

a) În perioada 
22-25 
Decembrie 
1989 au fost de 
mult mai multe 
victime decât 
până la 22 
Decembrie; 

b) Armonizarea 
legii cu 
deciziile CEDO 
pronunţate în 
legătură cu 
Revoluţia din 
Decembrie 89; 

c) Respectarea 
adevărului 
istoric toate  
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(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
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judecarea, condamnarea 
şi punerea, în aplicare a 
sentinţei de condamnare, 
împotriva dictatorului. 
Autori: deputaţi Bogdan 
Liviu Ciucă şi Gerea 
Andrei

oraşele care au 
persoane ucise 
sau rănite să fie 
incluse în lege. 

26   3. Luptător cu Rol 
Determinant - atribuit 
celor care în perioada 14 - 
22 decembrie 1989 
inclusiv au avut un rol 
determinant la declanşarea 
şi victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 
1989, şi-au pus viaţa în 
pericol în confruntările cu 
forţele de represiune, au 
ocupat şi apărat obiectivele 
de importanţă deosebită, 
care au aparţinut regimului 
totalitar, doar în localităţile 
în care, în urma acestor 
acţiuni şi confruntări au 
rezultat persoane ucise, 
rănite sau reţinute, până la 
fuga dictatorului. 
Autor: Comisia juridică.

  

27  3. Se abrogă. Definiţia 
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crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 

Luptător cu Rol 
Determinant nu 
distinge de 
Luptător 
Remarcat prin 
Fapte 
Deosebite. 
Titlul 
menţionat este 
de natură 
fantastică, 
incompatibil cu 
un act 
normativ.

28   Art. I, pct. 4.
„Art.3, alin,(1), llt. b), 
pct.3 Luptător cu Rol 
Determinant - atribuit 
celor care în perioada 14-
22 decembrie 1989 au avut 
un rol determinant la 
declanşarea şi victoria 
Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, şi-au pus 
viaţă în pericol în 
confruntările cu forţele de 
represiune, au ocupat şi 
aparat obiectivele de 
importantă deosebită, care 
au aparţinut regimului 

Textul 
ordonanţei de 
urgenţă nu 
corespunde în 
totalitate 
adevărului 
istoric cu 
privire la 
Revoluţia 
Română din 
Decembrie 
1989, mai ales 
în cazul 
municipiului 
Arad, cel de-al 
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Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

totalitar, doar în localităţile 
în care, în urma acestor 
acţiuni şi confruntări au 
rezultat persoane ucise, 
rănite, reţinute sau s-a 
folosit armamentul din 
dotarea forţelor de 
represiune şi s-a executat 
foc împotriva 
demonstranţilor, până la 
fuga dictatorului." 
 
 
 
 
Autor: deputat  Dorel – 
Gheorghe Căprar 

doilea oraş care 
s-a ridicat 
împotriva 
dictaturii lui 
Nicolae 
Ceauşescu, 
producând o 
falie nedreaptă 
şi nejustificată 
între persoanele 
care s-au 
remarcat, având 
un rol 
determinant 
pentru victoria 
Revoluţiei, 
evidenţiindu-se 
pe parcursul 
luptelor din 
cadrul acestui 
important 
eveniment 
Istoric 
contemporan, 
în condiţiile în 
care s-a folosit 
armamentul din 
dotarea forţelor 
de represiune şi 
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(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
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s-a executat foc 
împotriva 
demonstranţilor
, până la fuga 
dictatorului. 
Dacă ordonanţa 
se va aplica în 
forma propusă, 
municipiul 
Arad pierde 
recunoaşterea 
meritului de-a 
fi fost prima 
capitală de 
judeţ care s-a 
alăturat la luptă 
în sprijinul 
Timişoarei, iar 
revoluţionarii 
arădeni vor 
pierde meritele 
şi drepturile 
recunoscute 
până acum. 
Luptătorii cu 
rol determinant, 
în sensul 
ordonanţei de 
urgenţă, sunt 
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(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
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identificaţi doar 
până la fuga 
dictatorului din 
data de 22 
decembrie 
1989, însă 
Revoluţia nu s-
a încheiat la 
această dată, ci 
doar au fost 
reduse riscurile 
la care au fost 
expuşi 
revoluţionarii.

29   Art. 3 pct.3 se modifica
după cum urmează: 
3. Luptător – Victimă a 
Revoluţiei  Române din 
Decembrie 1989, atribuit 
celor care în perioada 14-
25 decembrie 1989 s-au 
remarcat prin fapte 
deosebite şi care şi-au pus 
în pericol viaţa şi 
integritatea  de la 
declanşarea Revoluţiei  şi 
până la Victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 
1989, au ocupat şi apărat 
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(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
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obiectivele de importanţă 
deosebită,  doar în 
localităţile în care, 
Parchetul General, a 
constatat, din cercetările 
efectuate în dosarul 
97/P/1990 că au rezultat 
persoane ucise, rănite şi 
reţinute, până la  
împuşcarea  dictatorului 
sau a existat riscul  unor 
evenimente deosebite, care 
au fost printampinate prin 
efortul deosebit al 
participanţilor  
 
utor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 

30   3. Se abrogă. 

 

 

 

 

Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 

 

Definiţia 
Luptător cu Rol 
Determinant nu 
distinge de 
Luptător 
Remarcat prin 
Fapte Deosebite. 
Titlul menţionat 
este de natură 
fantastică, 
incompatibil cu 
un act normativ.
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crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

31   4. La articolul 3 alineatul 
(1), literele a), se modifică 
şi vor avea următorul 
cuprins: 

3. Luptător cu Rol 
Determinant - atribuit 
celor care în perioada 14-
25 decembrie 1989 au avut 
un rol determinant la 
declanşarea şi victoria 
Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, şi-au pus 
viaţa în pericol în 
confruntările cu forţele de 
represiune, au ocupat şi 
apărat obiectivele de 
importanţă deosebită, care 
au aparţinut regimului 
totalitar, doar în localităţile 
în care, în urma acestor 
acţiuni şi confruntări au 
rezultat persoane ucise, 
rănite sau reţinute, până la 
fuga dictatorului. 
 
Autori: sen. Ionașcu Gabi, 
Bădulescu Dorin, Talpoș 
Iustin, Baciu Gheorghe,, 
grupul parlamentar al 

Argumentăm 
susținerea 
conform 
următoarelor 
fapte: 
 acțiunea 
de ocupare și 
apărare a 
obiectivelor de 
importanță 
deosebită, s-a 
menținut și 
după 
constituirea 
noilor organe 
ale statului 
(CFSN), 
respectiv până 
la judecarea 
dictatorului din 
data de 25 
decembrie 
1989, precum 
sediile de 
comitetelor 
județene și 
locale ale PCR; 
 în unele 
localități, s-a 
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(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
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Partidului Mișcarea 
Populară. 

 

 

 

dovedit cu acte 
medicale din 
perioada 14-22 
decembrie că 
au existat 
persoane ucise 
prin violență la 
care în 
certificatele 
constatatoare 
ale nu s-a 
precizat ora 
decesului 
(cazul plt. maj. 
DRĂGAN 
GHEORGHE 
de la UM 1088 
Slobozia, 
decedat în 22 
decembrie în 
cursul 
dimineții); 

ulterior datei de 
22 până la data 
de 24 
decembrie au 
existat persoane 
ucise și rănite 
ca urmare a 



  

 36 

Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

represiunii 
forțelor care au 
aparținut 
regimului 
totalitar 
(exemplificăm 
cazul de la 
Slobozia, Jud 
Ialomița cu 
persoane ucise 
și rănite prin 
împușcare, 
respectiv 6 
persoane 
decedate 
conform MOf 
partea I, nr. 
40/24.02.1993 
și 14 persoane 
rănite prin 
împușcare – 
adresa 
Parchetului de 
pe lângă 
Tribunalul 
Ialomița nr 
2090/II/60/199
6). 

32        4. Luptător Remarcat prin Fapte Luptător Remarcat prin Aceeaşi 
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Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

Deosebite - atribuit celor care, în perioada 
14 - 25 decembrie 1989, au mobilizat şi au 
condus grupuri sau mulţimi de oameni, au 
construit şi au menţinut baricade 
împotriva forţelor de represiune ale 
regimului totalitar comunist, au ocupat 
obiective de importanţă vitală pentru 
rezistenţa regimului totalitar şi le-au 
apărat până la data judecării dictatorului, 
în localităţile unde au luptat pentru 
victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989, precum şi celor care au 
avut acţiuni dovedite împotriva regimului 
şi însemnelor comunismului între 14 - 22 
decembrie 1989. 
 

Fapte Deosebite - atribuit 
celor care, în perioada 14-
25 decembrie 1989, au 
mobilizat şi au condus 
grupuri sau mulţimi de 
oameni, au construit si au 
menţinut baricade, filtre 
stradale împotriva forţelor 
de represiune ale regimului 
totalitar comunist, au 
ocupat obiective de 
importanţă vitală pentru 
rezistenţa regimului 
totalitar şi le-au apărat 
pana la data judecării 
dictatorului, în localităţile 
unde au luptat pentru 
victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 
1989, precum şi celor care 
au avut acţiuni dovedite 
împotriva regimului şi 
însemnelor comunismului 
intre 14-25 decembrie 
1989. 

Autor: senator Ion Rotaru

motivaţie ca la 
punctul 
precedent. 

33   Art.3.pct.4 se elimina 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular
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amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

 
 

34         c) Participant la Victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 - calitate 
onorifică." 
 

    

35        5.La articolul 3, alineatele (2), (5) şi 
(6) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
       "(2) Titlurile instituite la alin. (1) se 
vor acorda în condiţiile prezentei legi, 
avându-se în vedere calităţile şi titlurile 
atestate, potrivit Legii nr. 42/1990 pentru 
cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor 
drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, 
precum şi luptătorilor pentru victoria 
Revoluţiei din decembrie 1989, 
republicată, cu modificările ulterioare, 
doar pentru cazurile în care solicitantul 
este posesor al certificatului şi titular al 
brevetului de atestare a titlului acordat de 
către Preşedintele României, prin decret 
prezidenţial, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 
....................................................................
...... 
 

    

36        (5) De prevederile prezentei Legi nu 
beneficiază Luptătorii cu Rol Determinant 

 Pct 5. La articolul 3, 
alineatele (2) , (5) şi (6) se 

Din conţinutul 
Ordonanţei nu 
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(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

şi Luptătorii Remarcaţi prin Fapte 
Deosebite care în decembrie 1989 au 
acţionat ca angajaţi, în exercitarea 
sarcinilor de serviciu. 
 

modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
         (5) Sediile 
asociaţiilor, ligilor, 
organizaţiilor, cluburilor şi 
fundaţiilor revoluţionarilor 
constituite până la data de 
31 decembrie 1990, aflate 
în proprietatea statului şi 
pentru care există un 
contract de închiriere la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi, vor trece, 
fără plată, în patrimoniul 
acestora, iar sediile 
asociaţiilor, ligilor, 
organizaţiilor, cluburilor şi 
fundaţiilor revoluţionarilor 
constituite după această 
dată, până la data de 31 
decembrie 1992, precum şi 
sediile federaţiilor şi 
uniunilor naţionale de 
revoluţionari constituite 
până la 31 decembrie 2003 
vor avea acelaşi regim 
juridic prevăzut pentru 
sediile partidelor politice.  
 

rezultă nici o 
raţiune pentru 
care să se fi 
impus 
eliminarea 
acestor 
prevederi. 
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amendamentului) 

Motivare Camera 
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Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

37   (5) De prevederile 
prezentei Legi nu 
beneficiază Luptătorii 
Remarcaţi prin Fapte 
Deosebite care în 
decembrie 1989 au 
acţionat ocazional, doar in 
timpul normal de lucru ca 
angajati  în exercitarea 
sarcinilor de serviciu sau  
ca agenti ai unor servicii 
speciale romanesti si 
straine.   
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

  

38   Art. I pct. 5. La articolul 
3, alineatele (2) , (5) şi (6) 
se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
(5) Sediile asociaţiilor, 
ligilor, organizaţiilor, 
cluburilor şi fundaţiilor 
revoluţionarilor constituite 
până la data de 31 
decembrie 1990, aflate în 

Din conţinutul 
Ordonanţei nu 
rezultă nici o 
raţiune pentru 
care să se fi 
impus 
eliminarea 
acestor 
prevederi, mai 
ales că acest 
lucru se face 
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(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
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proprietatea statului şi 
pentru care există un 
contract de închiriere la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi, vor trece, 
fără plată, în patrimoniul 
acestora, iar sediile 
asociaţiilor, ligilor, 
organizaţiilor, cluburilor şi 
fundaţiilor revoluţionarilor 
constituite după această 
dată, până la data de 31 
decembrie 1992, precum şi 
sediile federaţiilor şi 
uniunilor naţionale de 
revoluţionari constituite 
până la 31 decembrie 2003 
vor avea acelaşi regim 
juridic prevăzut pentru 
sediile partidelor politice. 
 
 
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

înlocuind un 
text al unui 
articol cu altul cu 
care nu are nici o 
legătură, lăsând 
impresia unei 
erori materiale. 
În cazul în care 
nu se elimină 
această 
prevedere s-ar 
conduce la 
crearea unei 
situatii 
discriminatorii 
între 
organizatiile 
revolutionare 
care au 
beneficiat de 
această 
prevedere înainte 
de adoptarea 
OUG 95/2014 si 
cele care nu au 
beneficiat până 
în prezent de 
această 
prevedere si care 
urmau să 
beneficieze.

39  Art. I pct. 5
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(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

Art. 3 alin. (5) De 
prevederile prezentei Legi 
nu beneficiază Luptătorii 
cu Rol Determinant care 
în decembrie 1989 au 
acţionat ca angajaţi, în 
exercitarea sarcinilor de 
serviciu, cu excepţia 
persoanelor care în mod 
direct şi nemijlocit au 
participat la prinderea, 
reţinerea, judecarea sau 
executarea cuplului 
dictatorial în Decembrie 
1989. 
Autor: deputat Luminiţa 
Adam

40        (6) De prevederile prezentei Legi nu 
beneficiază persoanele care au săvârşit 
infracţiuni de drept comun în timpul 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 
sau în legătură cu drepturile acordate de 
Legile recunoştinţei, precum şi în legătură 
cu acordarea sau preschimbarea 
certificatelor de revoluţionar, în baza 
prezentei legi şi a Legii nr. 42/1990, 
republicată, cu modificările ulterioare." 
 
 

   (6) De prevederile 
prezentei Legi nu 
beneficiază persoanele 
care au săvârşit infracţiuni 
de drept comun în timpul 
Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 sau în 
legătură cu drepturile 
acordate de Legile 
recunoştinţei, precum şi în 
legătură cu acordarea sau 
preschimbarea 

Precizare 
necesară pentru 
eliminarea 
situaţiilor de 
ultraj contra 
forţelor de 
represiune şi a 
catalogării 
drept 
infracţiune de 
distrugere a 
acţiunilor de 

 



  

 43 

Nr. 
crt 
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(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
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certificatelor de 
revoluţionar, în baza 
prezentei legi şi a Legii nr. 
42/1990, republicată, cu 
modificările ulterioare. Se 
exceptează faptele  de 
ultraj şi  distrugere 
săvârşite în scopul 
victoriei revoluţiei. 
Autor: deputat Niculae 
Mircovici 

distrugere a 
însemnelor  
dictaturii 
comuniste, 
spargeri de 
vitrine săvârşite 
pentru accesul 
la  aceste 
însemne. 

41   (6) De prevederile 
prezentei Legi nu 
beneficiază Luptătorii 
Remarcaţi prin Fapte 
Deosebite care în 
decembrie 1989 au 
acţionat ca angajaţi, în 
exercitarea sarcinilor de 
servici dacă riscul vieţii 
intra în atribuţiunile de 
servici şi dacă 
evenimentele remarcate au 
fost efectuate în timpul 
normal de lucru. De 
asemenea nu beneficiază 
de prevederile prezentei 
Legi persoanele care au 
săvârşit infracţiuni de 

Nimeni nu 
poate fi obligat 
să-şi desfăşoare 
sarcinile de 
serviciu în 
condiţii letale 
dacă nu este 
antrenat şi 
plătit specific, 
pentru astfel de 
fapte. 
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drept comun în timpul 
Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 sau în 
legătură cu drepturile 
acordate de Legile 
recunoştinţei, precum şi în 
legătură cu acordarea sau 
preschimbarea 
certificatelor de 
revoluţionar, în baza 
prezentei legi şi a Legii nr. 
42/1990, republicată, cu 
modificările ulterioare. 
      Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

42   (6) De prevederile 
prezentei Legi nu 
beneficiază Luptătorii 
Remarcaţi prin Fapte 
Deosebite care în 
decembrie 1989 au 
acţionat ca angajaţi, în 
exercitarea sarcinilor de 
servici dacă riscul vieţii 
intra în atribuţiunile de 
servici şi dacă 
evenimentele remarcate au 
fost efectuate în timpul 
normal de lucru. De 

Nimeni nu 
poate fi obligat 
să-şi desfăşoare 
sarcinile de 
serviciu în 
condiţii letale 
dacă nu este 
antrenat şi 
plătit specific, 
pentru astfel de 
fapte. 
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asemenea nu beneficiază 
de prevederile prezentei 
Legi persoanele care au 
săvârşit infracţiuni de 
drept comun în timpul 
Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 sau în 
legătură cu drepturile 
acordate de Legile 
recunoştinţei, precum şi în 
legătură cu acordarea sau 
preschimbarea 
certificatelor de 
revoluţionar, în baza 
prezentei legi şi a Legii nr. 
42/1990, republicată, cu 
modificările ulterioare. 

Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu

43        6.După articolul 3 se introduc trei 
noi articole, articolele 31, 32 şi 33, cu 
următorul cuprins: 
       "Art. 31 
       În sensul prezentei legi, termenii şi 
expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
       a) persoanele care au avut un rol 
determinant pentru victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989 - eroii martiri 

 Pct 6. Articolele 31 , 32 şi 

33 se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

Ne mai existînd 
titlul de 
Luptător cu Rol 
Determinant 
prevederile 
menţionate, îşi 
pierd obiectul. 
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şi Luptătorii cu Rol Determinant pentru 
Victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989; 

44       Pct 6.  (Articolele 31 , 

32 şi 33) se abrogă. 
 
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

Ne mai 
existând titlul 
de Luptător cu 
Rol 
Determinant 
prevederile 
menţionate, îşi 
pierd obiectul. 

 

45         b) urmaş de erou-martir - persoanele 
îndreptăţite să beneficieze de prevederile 
prezentei legi, după caz, soţul 
supravieţuitor, părinţii celui decedat şi 
copiii acestuia; 
 

    

46        c) obiective de importanţă deosebită - 
clădirile de importanţă deosebită, în care 
se găseau structurile regimului totalitar şi 
alte clădiri publice: Opera din Timişoara, 
Comitetul Central şi comitetele judeţene 
sau municipale ale partidului, 
Televiziunea Română şi Radiodifuziunea 
Română şi altele asemenea; 
 

 c) obiective de importanta 
deosebita –Sedii politico-
administrative, ale MAI, 
MAN, Centre de 
comunicatii si alte cladiri 
publice: CC si sedile 
teritoriale de partid, 
primarii, Radio, 
Televiziunea, Centrale 
telefonice, Opera din 
Timisoara si alte obiective 
strategice nominalizate 
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prin lege la vremea 
respectiva, sau considerate 
vitale pentru exercitarea 
puterii in regimul 
comunist. 
 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular

47       d) Secretariatul de Stat - Secretariatul 
de Stat pentru recunoaşterea meritelor 
luptătorilor împotriva regimului comunist 
instaurat în România în perioada 1945 - 
1989; 
 

 d) Secretariatul de Stat – 
Secretariatul de Stat 
pentru problemele 
revolurionarilor, fostilor 
detinuti politici, a 
persoanelor care au luptat 
impotriva comunismului 
precum si a descendentilor 
acestora.  
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

  

48       e) Asociaţiile de revoluţionari legal 
constituite până la data de 31 decembrie 
1992 - asociaţiile care au avut şi au ca 
scop principal apărarea şi promovarea 
idealurilor Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989 sau apărarea drepturilor 
revoluţionarilor, conform actului de 
înfiinţare de la data constituirii, până la 
data de 31 decembrie 1992; 
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49        f) certificatele preschimbate - 

certificatele care atestă titlurile obţinute 
potrivit Legii nr. 42/1990, pentru cinstirea 
eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi 
urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi 
luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din 
decembrie 1989, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
doar pentru cazurile în care solicitantul 
este posesor al Certificatului şi titular al 
Brevetului de atestare a titlului acordat de 
către Preşedintele României, prin Decret 
prezidenţial, publicat în Monitorul Oficial 
al României, preschimbate în baza 
prezentei legi; 
 

    

50         g) Comisia parlamentară - Comisia 
parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989. 
 

    

51        Art. 32 
       (1) Persoanelor prevăzute la art. 3 
alin. (1) lit. b) pct. 4 li se vor elibera noi 
certificate pentru obţinerea calităţilor şi 
titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) 
pct. 3, doar dacă îndeplinesc condiţiile 
prezentei legi. 
 

 Art. 3^2 (1) Persoanelor 
prevazute la art. 3 alin. (1) 
lit. b) pct. 4 li se vor 
elibera noi certificate 
pentru obtinerea calitatilor 
si titlurilor prevazute la art. 
3 alin. (1) lit.b) pct. 3, doar 
daca fac dovada implicarii 
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voluntare  timp de cel 
putin 2 zile  in  actiunile 
care au determinat 
declansarea si victoria 
revolutiei si daca  
indeplinesc  celelalte 
conditii ale prezentei legi. 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

52        (2) Eliberarea certificatelor 
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. 
b) pct. 3 se face doar la cerere, în baza 
certificatului preschimbat. 

 Alin (2) Se elimina. 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

  

53       (3) Eliberarea certificatelor 
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. 
b) pct. 3 se efectuează la cererea expresă a 
titularului de certificat, potrivit modelelor 
ce vor fi aprobate prin hotărârea de 
modificare şi completare a normelor de 
aplicare a prezentei legi. 

 (3) Eliberarea certificatelor 
persoanelor prevăzute la 
art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 
se efectuează in baza 
certificatului preschimbat 
la cererea expresă a 
titularului, potrivit 
modelelor ce vor fi 
aprobate prin hotărârea de 
modificare şi completare a 
normelor de aplicare a 
prezentei legi.
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
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54       (4) Odată cu cererea pentru eliberarea 
certificatului pentru persoanele prevăzute 
la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, şi pentru 
obţinerea noului certificat, solicitantul va 
depune certificatul preschimbat în 
original, împreună cu legitimaţia aferentă. 

 (4) Odata cu cererea pentru 
eliberarea certificatului 
pentru persoanele 
prevazute la art. 3 alin. (1) 
lit. b) pct. 3, si pentru 
obtinerea noului certificat, 
solicitantul va depune 
certificatul preschimbat in 
cope legalizata, urmand ca 
dupa primirea noului 
certificat sa depuna 
vechiul certificat in 
original, impreuna cu 
legitimatia aferenta. 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular

  

55       Art. 33 
       (1) Calităţile obţinute potrivit 
prezentei legi, pentru persoanele prevăzute 
la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 şi 4 nu pot 
fi schimbate şi se acordă în baza titlurilor 
acordate de către Preşedintele României, 
prin Decret prezidenţial, publicat în 
Monitorul Oficial al României, conform 
Legii nr. 42/1990, republicată, cu 
modificările ulterioare. 

    

56        (2) Prin excepţie de la alin. (1), 
calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) 
pct. 4, poate fi schimbată, la cerere, 
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Motivare Camera 
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conform prevederilor art. 32." 
57        7.Articolul 4 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
       "Art. 4 
       (1) După intrarea în vigoare a 
prezentei legi, beneficiază de drepturile 
conferite de aceasta doar persoanele care 
se încadrează în prevederile acesteia. 
 

 Pct 6. Articolul 4 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(1) Prin urmaş de erou-
martir se înţelege 
persoanele îndreptăţite să 
beneficieze de prevederile 
prezentei legi, şi anume 
soţul supravieţuitor, 
părinţii celui decedat şi 
fiecare dintre copiii 
acestuia.  
 
Autor: deputat Liliana  
Ciobanu 

  

58   Art. I pct. 7.   
Articolul 4 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
         (1) Prin urmaş de 
erou-martir se înţelege 
persoanele îndreptăţite să 
beneficieze de prevederile 
prezentei legi, şi anume 
soţul supravieţuitor, 
părinţii celui decedat şi 
fiecare dintre copiii 
acestuia. 
Autor: deputat  Cătălin 
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(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

Marian Rădulescu 
59   (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: 
 
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

Textul iniţial 
este confuz şi 
discriminatoriu 
deoarece 
eludează 
principiul de 
echitate în 
acordarea 
drepturilor 
prevăzute de 
prezenta lege, 
stabilit prin art. 2 
alin (2) lit. f), 
prin faptul că 
lasă în afara 
reparaţiei 
materiale tocmai 
pe cei care au 
realizat victoria 
revoluţiei din 
Decembrie 1989:  
Luptătorii 
Remarcaţi prin 
Fapte Deosebite 
şi, de asemenea, 
copiii de eroi 
martiri care au 
depăşit vârsta de 
26 de ani. 

 

60       (2) Persoanele care au obţinut titlurile 
prevăzute la art. 31 lit. b) primesc o 

 (2) Persoanele care au 
obţinut titlurile prevăzute 
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(autorul 
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indemnizaţie lunară reparatorie, calculată 
pe baza coeficienţilor de multiplicare ce 
sunt aplicaţi asupra câştigului salarial 
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: 
 

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:  

Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 

 
61   1. La art. 4, după aliniatul 

(2), se  introduce aliniatul 
(21) cu următorul cuprins: 
 (21) Persoanele prevăzute 
la aliniatul (2) litera c), 
copiii eroului martir, după 
vârsta de 26 de ani, 
primesc în mod 
obligatoriu indemnizaţia 
lunară reparatorie, 
calculată pe baza 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI a emis 
ORDONANŢA 
GUVERNULUI 
nr.1/2015 pentru 
modificarea şi 
completarea Legii 
recunoştinţei pentru 
victoria Revoluţiei 
Române din 
Decembrie 1989 şi 
pentru revolta 
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(autorul 
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coeficienţilor de 
multiplicare ce sunt 
aplicaţi asupra câştigului 
salarial 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, în  
coeficient de 0,50, 
începând cu data intrării 
în vigoare a prezentei legi, 
în baza cererii adresate 
caselor de pensii 
competente,  indiferent de 
soluţiile adoptate de 
instanţele judecătoreşti de 
la data adoptării 
Ordonanţei de Urgentă 
95/2014 şi până în prezent 
.” 
 
Autori: 
Deputat PNL, Mara 
Calista 
Deputat PNL, Gabriel 
Andronache 

muncitorească 
anticomunistă de la 
Braşov din 
noiembrie 1987 
nr.341/2004, 
PUBLICATĂ ÎN: 
MONITORUL 
OFICIAL  NR. 44 
din 19 ianuarie 
2015 la data 
prezentei fiind în 
procedură 
parlamentară 
proiectul de Lege 
de aprobare 
înregistrat şi aflat 
în dezbatere cu PL-
x nr. 282/2015; 
 
3 Casa de Pensii 
Sectorială a 
Armatei a înţeles 
să nu aplice 
spiritul legii, 
cererea formulată 
la data de 08 
ianuarie 2015 în 
temeiul art.4 
alin.(2) lit.c) din 
Legea nr. 
341/2004, astfel 
cum a fost 
modificată şi 
completată prin 
Ordonanţa de 
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urgenţă a 
Guvernului nr. 
95/2014, pe 
motivul că o 
persoană realiza 
şi un venit 
salarial. 
4. Înalta Curte de 
Casație și Justiție 
a arătat că 
Dispoziţiile art. 4 
alin. (2) lit. c) 
ultima teză din 
Legea 
recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi 
luptătorii care au 
contribuit la 
victoria 
Revoluţiei 
române din 
decembrie 1989, 
precum şi faţă de 
persoanele care 
şi-au jertfit viaţa 
sau au avut de 
suferit în urma 
revoltei 
muncitoreşti 
anticomuniste de 
la Braşov din 
noiembrie 1987 
nr. 341/2004, 
astfel cum a fost 
modificată şi 
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completată prin 
Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului nr. 
95/2014, nu 
impun nicio 
condiţie pentru 
acordarea 
indemnizaţiei 
lunare 
reparatorii 
copilului 
eroului-martir 
după vârsta de 
26 de ani. 

62       a) soţ supravieţuitor al eroului martir - 
un coeficient de 1,10; 
 

 a) soţul supravieţuitor al 
celui decedat, dacă nu s-a 
recăsătorit - un coeficient 
de 1,10;  
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 

  

63   a) soţul supravieţuitor al 
celui decedat, dacă nu s-a 
recăsătorit - un coeficient 
de 1,10;  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 

  

64        b) părinte al eroului martir - un 
coeficient de 1,10; 
 

 b) fiecare dintre părinţii 
celui decedat - un 
coeficient de 1,10;  
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Motivare Camera 
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Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 
b) fiecare dintre părinţii 
celui decedat - un 
coeficient de 1,10;  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu

65       c) copil al eroului martir - un 
coeficient de 1,10 până la majorat sau 
până la terminarea studiilor, fără a depăşi 
vârsta de 26 de ani, indiferent în 
întreţinerea cui se află şi un coeficient de 
0,50, după vârsta de 26 de ani. 
 

 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 şi un coeficient de 
1,10, după vârsta de 26 de 
ani numai dacă au un venit 
mai mic decât venitul 
salarial mediu brut utilizat 
la fundamentarea 
bugetului asigurărilor 
sociale de stat şi aprobat 
prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 
 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

  

66   c) fiecare dintre copiii 
celui decedat, până la 
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amendamentului) 

Motivare Camera 
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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 şi un coeficient de 
1,10, după vârsta de 26 de 
ani numai dacă au un venit 
mai mic decât venitul 
salarial mediu brut utilizat 
la fundamentarea 
bugetului asigurărilor 
sociale de stat şi aprobat 
prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

67         (3) Persoanele care au obţinut titlurile 
prevăzute la art. 3 alin. 1 lit. b) pct. 1 şi se 
încadrează într-un grad de invaliditate ca 
urmare a evenimentelor din timpul 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 
beneficiază de o indemnizaţie lunară 
reparatorie, calculată pe baza 
coeficienţilor de multiplicare ce vor fi 
aplicaţi asupra câştigului salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin 

 (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 
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(autorul 
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Motivare Camera 
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legea bugetului asigurărilor sociale de stat, 
aferent anului pentru care se face plata, 
astfel: 
 

sociale de stat şi aprobat 
prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, 
aferent anului pentru care 
se face plata, astfel:  
 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 
 

68   (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:  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu

  

69       a) 2,00 - pentru marii mutilaţi; 
 

 a) 2,00 - pentru marii 
mutilaţi; 
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Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 
a) 2,00 - pentru marii 
mutilaţi;  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu

70        b) 1,75 - pentru persoanele încadrate 
în gradul I de invaliditate; 
 

 b) 1,75 - pentru persoanele 
încadrate în gradul I de 
invaliditate;  
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 

  

71   b) 1,75 - pentru persoanele 
încadrate în gradul I de 
invaliditate;  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu

  

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

 c) 1,50 - pentru persoanele 
încadrate în gradul II de 
invaliditate;  
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

  

73   c) 1,50 - pentru persoanele 
încadrate în gradul II de 
invaliditate;  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu

  

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

 d) 1,25 - pentru persoanele 
încadrate în gradul III de 
invaliditate; 
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Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

75   d) 1,25 - pentru persoanele 
încadrate în gradul III de 
invaliditate;  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 

  

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

Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 

  

77   e) 1,10 - pentru persoanele 
neîncadrate în grad de 
invaliditate.  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 

  

78       (4) Persoanele care au obţinut titlurile 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, 
cărora li s-au eliberat noile certificate 
potrivit art. 32, beneficiază de o 
indemnizaţie de gratitudine lunară în 
coeficient de 1,10, calculată pe baza 
coeficienţilor de multiplicare aplicaţi 
asupra câştigului salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin 
legea bugetului asigurărilor sociale de stat, 

   

Se elimină  

 

Autor: senator Ion Rotaru 

 

 

  Solicităm ca 
articolul să 
rămână conform 
Legii 341/2004. 
Daca nu sunt 
bani la bugetul 
de stat pentru 
punerea în plată 
a revoluţionarilor 
cu merite 
deosebite se 
presupune că nu 
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aferent anului pentru care se face plata. sunt nici  pentru 
cei cu rol 
determinant, 
mai ales că nu 
se ţine cont de 
venitul lunar 
realizat.  

79   Art. 4 alin. (4) se modifica
după cum urmează: 
Persoanele care au obţinut 
titlurile prevăzute la art. 3 
alin. (1)  pct. 3, 
beneficiază de o 
indemnizatie de 
gratitudine lunară în 
coeficient de 1,10, 
calculată pe baza coefici-
enţilor de multiplicare 
aplicaţi asupra câştigului 
salarial 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.  
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular

  

80  (4) De o indemnizaţie 
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lunară reparatorie, 
calculată prin aplicarea 
coeficientului de 1,10 la 
câştigul salarial 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, 
respectiv Luptătorii 
Remarcaţi prin Fapte 
Deosebite, 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. 
Autor: deputat Lliiana 
Ciobanu

81   (4) De o indemnizaţie 
lunară reparatorie, 
calculată prin aplicarea 

  



  

 64 

Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 
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coeficientului de 1,10 la 
câştigul salarial 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, 
respectiv Luptătorii 
Remarcaţi prin Fapte 
Deosebite, 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. 
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu

82         (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 

 (5) Marii mutilaţi şi 
persoanele încadrate în 
gradul I de invaliditate 
beneficiază, pe lângă 
indemnizaţia prevăzută la 
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(autorul 
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Motivare Camera 
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prin aplicarea coeficientului de 
multiplicare 0,50 asupra câştigului salarial 
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." 

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 
prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, 
aferent anului pentru care 
se face plata.  
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

83   (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 

  



  

 66 

Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 
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bugetului asigurărilor 
sociale de stat şi aprobat 
prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, 
aferent anului pentru care 
se face plata. 
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

84   (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. 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

  

85   (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 
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fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 

86       8.Articolul 41 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
      "Art. 41 
       (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 4 
se vor acorda beneficiarilor prezentei legi, 
în baza unei adeverinţe tipizate. 
 

 Articolul 41  se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

(1) Începând cu luna 
ianuarie 2015 
indemnizaţiile se vor 
acorda beneficiarilor 
prezentei legi, în baza unei 
adeverinţe tipizate prin 
care solicitanţii acceptă 
răspunderea penală pentru  
corectitudinea întocmirii 
dosarelor, a documentelor 
şi probelor aflate în 
acestea şi solicită 
reverificarea dosarului de 
către Parchet. 

Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 
 

Se execută 
curăţenia 
solicitată de 
Guvern şi se 
anulează 
efectele 
instituţiei 
prescripţiei. 

 

87   Art.41  se elimina. 

Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 

  

88   Art. I pct. 8.  Articolul 41  

se modifică şi va avea 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

următorul cuprins: 
(1) Începând cu luna 
ianuarie 2015 
indemnizaţiile se vor 
acorda beneficiarilor 
prezentei legi, în baza unei 
adeverinţe tipizate prin 
care solicitanţii acceptă 
răspunderea penală pentru  
corectitudinea întocmirii 
dosarelor, a documentelor 
şi probelor aflate în 
acestea şi solicită 
reverificarea dosarului de 
către Parchet. 

Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu

89        (2) Cererile pentru adeverinţele 
tipizate se depun la Secretariatul de Stat, 
după obţinerea certificatului. 
 

 (2)  Pentru acordarea 
indemnizaţiilor reparatorii 
prevăzute la art. 4 alin. (2) 
lit. c) şi 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. 326 din 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

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

Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

90   (2)  Pentru acordarea 
indemnizaţiilor reparatorii 
prevăzute la art. 4 alin. (2) 
lit. c) şi 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. 326 din 
Codul penal, cu 
modificările şi 

Se execută 
curăţenia 
solicitată de 
Guvern şi se 
anulează 
efectele 
instituţiei 
prescripţiei. 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

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

Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 

91        (3) Dovada datei la care a fost depusă 
cererea pentru noul tip de certificat se va 
face cu adeverinţa tipizată, eliberată şi 
transmisă de Secretariatul de Stat direct 
plătitorilor de drepturi." 
 

 (3) Declaraţia pe propria 
răspundere se reînnoieşte 
la fiecare 3 ani, calculate 
din luna în care s-a depus 
declaraţia. Nedepunerea 
acesteia conduce la 
suspendarea plăţii 
indemnizaţiei reparatorii. 

Autor: deputat Lliiana 
Ciobanu 

  

92   (3) Declaraţia pe propria 
răspundere se reînnoieşte 
la fiecare 3 ani, calculate 
din luna în care s-a depus 
declaraţia. Nedepunerea 
acesteia conduce la 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

suspendarea plăţii 
indemnizaţiei reparatorii. 

Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 

93   (4)  Ori de câte ori, în 
intervalul celor 3 ani 
pentru care se face 
declaraţia, intervin 
modificări ale venitului, de 
natură să conducă la 
suspendarea plăţii 
indemnizaţiei reparatorii, 
beneficiarul are obligaţia 
de a aduce acest fapt la 
cunoştinţa plătitorului, în 
termen de 5 zile lucrătoare 
de la data la care a 
intervenit modificarea. 

Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

  

94   (4)  Ori de câte ori, în 
intervalul celor 3 ani 
pentru care se face 
declaraţia, intervin 
modificări ale venitului, de 
natură să conducă la 
suspendarea plăţii 
indemnizaţiei reparatorii, 
beneficiarul are obligaţia 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

de a aduce acest fapt la 
cunoştinţa plătitorului, în 
termen de 5 zile lucrătoare 
de la data la care a 
intervenit modificarea. 

Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

95   (5)  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. 
 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 
 

  

96   (5)  Sumele cu titlu de 
indemnizaţie reparatorie 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

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.  

Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

97   După articolul 41 se 
introduce articolul 42 cu 
următorul cuprins: 

Reglementările prevăzute 
de legislaţia privind 
pensiile, proprie fiecărui 
plătitor, referitoare la 
stabilire, plată, modificare, 
suspendare, reluare, 
încetare, expertizare, 
revizuire, contestare şi 
recuperare a sumelor 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

încasate necuvenit, precum 
şi protecţia constituţională 
a pensiei contributive se 
aplică şi indemnizaţiilor 
prevăzute de lege, dacă 
aceasta nu dispune altfel. 
 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 
 

98       9.Articolul 42 se abrogă. 
 

    

99   După articolul 41 se 
introduce articolul 42 cu 
următorul cuprins: 

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, precum 
şi protecţia constituţională 
a pensiei contributive se 
aplică şi indemnizaţiilor 
prevăzute de lege, dacă 

  



  

 75 

Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

aceasta nu dispune altfel.  

Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu

100         10.Articolul 5 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
        "Art. 5 
        (1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. 
(1) lit. b), precum şi la art. 31 lit. b), care 
îndeplinesc condiţiile prezentei legi 
beneficiază şi de următoarele drepturi: 
         
 

 Pct 10. Articolul 5 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Articolul 5 

(1) Persoanele prevăzute la 
art. 3 alin. (1) lit. b), 
precum şi la art. 4 alin. (1) 
beneficiază, pe lângă 
indemnizaţia calculată 
conform prevederilor art. 
4, şi de următoarele 
drepturi: 

Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 
 

Corecţie de 
articole. 

 

101   Pct. 10. Articolul 5 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
         Art. 5 (1) Persoanele 
prevăzute la art. 3 alin. (1) 
lit. b), precum şi la art. 4 
alin. (1) beneficiază, pe 
lângă indemnizaţia 
calculată conform 
prevederilor art. 4, şi de 

Corecţie de 
articole. 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

următoarele drepturi: 

Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu

102 a) prioritate în asigurarea unei locuinţe din 
fondul disponibil de locuinţe sociale, în 
localitatea de domiciliu, dacă nu au 
deţinut în proprietate o altă locuinţă până 
la data atribuirii; 

 a) prioritate în asigurarea 
unei locuinţe din fondul 
disponibil de locuinţe 
sociale, în localitatea de 
domiciliu, dacă nu au 
deţinut în proprietate o altă 
locuinţă până la data 
atribuirii;  
 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

  

103   a)  prioritate în asigurarea 
unei locuinte din fondul 
disponibil de locuinte 
sociale, in localitatea de 
domiciliu, daca nu au 
detinut in proprietate o alta 
locuinta pana la data 
atribuirii; 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

  

104   a) prioritate în asigurarea 
unei locuinţe din fondul 
disponibil de locuinţe 
sociale, în localitatea de 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

domiciliu, dacă nu au 
deţinut în proprietate o altă 
locuinţă până la data 
atribuirii;  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

105        b) stabilirea chiriei la nivelul minim 
prevăzut de lege pentru locuinţele din 
fondul locativ de stat; 

 b) stabilirea chiriei la 
nivelul minim prevăzut de 
lege pentru locuinţele din 
fondul locativ de stat, dacă 
dispun de un venit lunar 
mai mic sau egal cu 
salariul mediu brut pe 
economie; 
 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

  

106   b) stabilirea chiriei la 
nivelul minim prevazut de 
lege pentru locuinţele   din 
fondul locativ de stat, 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

  

107   b) stabilirea chiriei la 
nivelul minim prevăzut de 
lege pentru locuinţele din 
fondul locativ de stat, dacă 
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crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

dispun de un venit lunar 
mai mic sau egal cu 
salariul mediu brut pe 
economie;  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

108       c) acordarea gratuită de proteze, orteze 
şi scaune cu rotile pentru invalizii care şi-
au pierdut total sau parţial capacitatea de 
muncă, costul integral al acestora fiind 
suportat de la Fondul naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi din bugetul 
Secretariatului de Stat; 
 

 c) cumpărarea sau 
închirierea cu prioritate, 
fără licitaţie, din fondul de 
stat, a unui spaţiu 
comercial sau de prestări 
servicii corespunzător, cu 
o suprafaţă utilă de până la 
100 mp, inclusiv în 
indiviziune, sau 
concesionarea ori 
închirierea cu prioritate, 
fără licitaţie, a unei 
suprafeţe de teren de până 
la 100 mp din domeniul 
public pentru construirea 
unui spaţiu comercial sau 
de prestări servicii, cu o 
clauză de neînstrăinare 
timp de 10 ani de la data 
dobândirii;  
 
Autor: deputat Liliana 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

Ciobanu 
 

109   c) cumpărarea sau 
închirierea cu prioritate, 
fără licitaţie, din fondul de 
stat a unui spaţiu 
comercial ori de prestări 
de servicii corespunzător, 
cu o suprafaţă utilă între 
50 si 100 mp., inclusiv în 
indiviziune, sau 
concesionarea ori 
închirierea cu prioritate, 
fără licitaţie, a unei 
suprafeţe de teren intre 50 
si  100 mp. din domeniul 
public pentru construirea 
unui spaţiu comercial sau 
de prestări de servicii; 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

  

110   c) cumpărarea sau 
închirierea cu prioritate, 
fără licitaţie, din fondul de 
stat, a unui spaţiu 
comercial sau de prestări 
servicii corespunzător, cu 
o suprafaţă utilă de până la 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

100 mp, inclusiv în 
indiviziune, sau 
concesionarea ori 
închirierea cu prioritate, 
fără licitaţie, a unei 
suprafeţe de teren de până 
la 100 mp din domeniul 
public pentru construirea 
unui spaţiu comercial sau 
de prestări servicii, cu o 
clauză de neînstrăinare 
timp de 10 ani de la data 
dobândirii;  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

111       d) accesul gratuit al copiilor la creşele 
şi grădiniţele din subordinea 
administraţiilor locale, precum şi 
asigurarea gratuită a rechizitelor pentru 
şcolari; 

 d) acordarea gratuită de 
proteze, orteze şi scaune 
cu rotile pentru invalizii 
care şi-au pierdut total sau 
parţial capacitatea de 
muncă, costul integral al 
acestora fiind suportat de 
la Fondul naţional unic de 
asigurări sociale de 
sănătate şi din bugetul 
Secretariatului de Stat 
pentru Problemele 
Revoluţionarilor din 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

Decembrie 1989;  
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

112   d) acordarea gratuită de 
proteze, orteze şi scaune 
cu rotile pentru invalizii 
care şi-au pierdut total sau 
parţial capacitatea de 
muncă, costul integral al 
acestora fiind suportat de 
la Fondul naţional unic de 
asigurări sociale de 
sănătate şi din bugetul 
Secretariatului de Stat;
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 

  

113   d) acordarea gratuită de 
proteze, orteze şi scaune 
cu rotile pentru invalizii 
care şi-au pierdut total sau 
parţial capacitatea de 
muncă, costul integral al 
acestora fiind suportat de 
la Fondul naţional unic de 
asigurări sociale de 
sănătate şi din bugetul 
Secretariatului de Stat 
pentru Problemele 
Revoluţionarilor din 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

Decembrie 1989;  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu

114        e) acordarea unei subvenţii de stat 
egale cu 50 % din dobânda aferentă unui 
credit bancar de până la 20.000 euro, 
contractat pentru cumpărarea sau 
construirea unei locuinţe în localitatea de 
domiciliu, dacă nu au deţinut sau nu deţin 
o proprietate locativă, precum şi 
posibilitatea garantării creditelor 
contractate cu indemnizaţia calculată 
conform prevederilor prezentei legi; 

 e) accesul gratuit al 
copiilor la creşele şi 
grădiniţele din subordinea 
administraţiilor locale, 
precum şi asigurarea 
gratuită a rechizitelor 
pentru şcolari;  
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 

  

115   e) accesul gratuit al 
copiilor la cresele si 
gradinitele din subordinea 
administratiilor locale, 
precum si asigurarea 
gratuita a rechizitelor 
pentru scolari, 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

  

116   e) accesul gratuit al 
copiilor la creşele şi 
grădiniţele din subordinea 
administraţiilor locale, 
precum şi asigurarea 
gratuită a rechizitelor 
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crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

pentru şcolari;  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu

117      f) transportul urban gratuit cu 
mijloacele de transport în comun şi, anual, 
12 călătorii gratuite pe calea ferată, la 
clasa I, dus-întors, cu toate categoriile de 
trenuri de călători; anual - 12 călătorii 
gratuite dus-întors până în localitatea 
reşedinţă de judeţ, cu mijloace de 
transport în comun, pentru persoanele care 
domiciliază în mediul rural. În limita celor 
12 călătorii gratuite pot călători şi membrii 
familiei titularului. De aceste gratuităţi 
beneficiază şi însoţitorul pensionarilor, 
persoanelor cu grad de invaliditate, 
marelui mutilat sau al persoanei care, din 
motive medicale, are nevoie de însoţitor; 
 

 f) acordarea unei subvenţii 
de stat egale cu 50% din 
dobânda aferentă unui 
credit bancar de până la 
20.000 euro, contractat 
pentru cumpărarea sau 
construirea unei locuinţe în 
localitatea de domiciliu, 
dacă nu au deţinut sau nu 
deţin o proprietate 
locativă, precum şi 
posibilitatea garantării 
creditelor contractate cu 
indemnizaţia calculată 
conform prevederilor 
prezentei legi;  
 
 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 
 

  

118   f) acordarea unei subventii 
de stat egale cu 50% din 
dobanda aferenta unui 
credit bancar de pana la 
40.000 euro, contractat 
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Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

pentru cumpararea sau 
construirea unei locuinte in 
localitatea de domiciliu, 
daca nu au detinut sau nu 
detin o proprietate 
locativa, precum si 
posibilitatea garantarii 
creditelor contractate cu 
indemnizatia calculata 
conform prevederilor 
prezentei legi;  
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

119   f) acordarea unei subvenţii 
de stat egale cu 50% din 
dobânda aferentă unui 
credit bancar de până la 
20.000 euro, contractat 
pentru cumpărarea sau 
construirea unei locuinţe în 
localitatea de domiciliu, 
dacă nu au deţinut sau nu 
deţin o proprietate 
locativă, precum şi 
posibilitatea garantării 
creditelor contractate cu 
indemnizaţia calculată 
conform prevederilor 
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(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
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prezentei legi;  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu

120        g) accesul gratuit la tratamente şi 
medicamente în spitalele, policlinicile, 
bazele de tratament şi unităţile din staţiuni 
balneoclimaterice, aparţinând Ministerului 
Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale 
şi Ministerului Afacerilor Interne, 
cheltuielile urmând a fi suportate din 
bugetele ministerelor respective şi al 
Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate; 
 
 
 

 g) atribuirea, în limita 
posibilităţilor, în 
proprietate şi cu clauză de 
neînstrăinare timp de 10 
ani de la data dobândirii, a 
10.000 mp de teren în 
extravilan şi 500 mp de 
teren în intravilan - acesta 
din urmă pentru destinaţia 
de locuinţă, dacă nu a avut 
sau nu are în proprietate un 
alt spaţiu locativ;  
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

  

121   g) atribuirea, in limita 
posibilitatilor de la 
primarii - sau de la ADS, 
 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 în intravilan - acesta 
din urma pentru destinatia 
de locuinta, daca nu a avut 
sau nu are in proprietate un 
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Motivare Camera 
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alt spatiu locativ;      
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular

122   g) atribuirea, în limita 
posibilităţilor, în 
proprietate şi cu clauză de 
neînstrăinare timp de 10 
ani de la data dobândirii, a 
10.000 mp de teren în 
extravilan şi 500 mp de 
teren în intravilan - acesta 
din urmă pentru destinaţia 
de locuinţă, dacă nu a avut 
sau nu are în proprietate un 
alt spaţiu locativ;  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu

  

123       h) accesul gratuit la toate 
medicamentele, prin medicul de familie, 
costul integral al acestora fiind suportat 
din Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate; 

 h) atribuirea în proprietate, 
fără plată, a locului de 
veci;  
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

  

124   h)atribuirea în proprietate, 
fără plată, a locului de 
veci; 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 

  

125   h) atribuirea în proprietate, 
fără plată, a locului de 
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veci; 
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu

126      i) atribuirea în proprietate, fără plată, a 
locului de veci; 
 

 i) accesul gratuit şi 
necondiţionat al 
persoanelor prevăzute la 
art. 3 alin. (1) lit. b) şi la 
art. 4 alin. (1) - cu 
suportarea cheltuielilor de 
la bugetul ministerelor 
respective şi de la Fondul 
naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate - la 
tratamente şi medicamente 
în spitalele, policlinicile, 
bazele de tratament şi 
staţiunile  
balneoclimaterice ale 
Ministerului Sănătăţii, 
Ministerului Apărării 
Naţionale şi Ministerului 
Administraţiei şi 
Internelor;  
 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 
 

  

127    i) accesul gratuit si 
neconditionat la tratamente 
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şi medicamente în 
spitalele, policlinicile, 
bazele de tratament şi 
unităţile din staţiuni 
balneoclimaterice, 
aparţinând Ministerului 
Sănătăţii, Ministerului 
Apărării Naţionale şi 
Ministerului Afacerilor 
Interne, cheltuielile 
urmând a fi suportate din 
bugetele ministerelor 
respective şi al Fondului 
naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate; 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 
 

128   i) accesul gratuit şi 
necondiţionat al 
persoanelor prevăzute la 
art. 3 alin. (1) lit. b) şi la 
art. 4 alin. (1) - cu 
suportarea cheltuielilor de 
la bugetul ministerelor 
respective şi de la Fondul 
naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate - la 
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tratamente şi medicamente 
în spitalele, policlinicile, 
bazele de tratament şi 
staţiunile  
balneoclimaterice ale 
Ministerului Sănătăţii, 
Ministerului Apărării 
Naţionale şi Ministerului 
Administraţiei şi 
Internelor;  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

129      j) scutirea de la plata taxelor şi 
impozitelor pentru o locuinţă şi terenul 
aferent acesteia, pentru un autoturism 
hycomat sau hidramat (cutie de viteze 
automată) şi mototriciclu, aflate în 
proprietate sau în coproprietate cu 
soţul/soţia, precum şi scutirea de taxe la 
înmatricularea unui singur autoturism tip 
hycomat sau hidramat; atribuirea gratuită, 
în proprietate, a unui mijloc de transport 
autonom corespunzător standardelor 
internaţionale pentru marii mutilaţi şi 
persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. 
b) pct. 1, care au un grad de invaliditate 
locomotorie; 
 

 j) accesul gratuit şi 
necondiţionat la toate  
medicamente, prin medicul 
de familie, costul integral 
al acestora fiind suportat 
din Fondul naţional unic 
de asigurări sociale de 
sănătate;  
 
 
 
 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 
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130   j) ) accesul gratuit si 
neconditionat la toate 
medicamentele, prin 
medicul de familie, costul 
integral al acestora fiind 
suportat din Fondul 
naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate; 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

  

131   j) accesul gratuit şi 
necondiţionat la toate  
medicamente, prin medicul 
de familie, costul integral 
al acestora fiind suportat 
din Fondul naţional unic 
de asigurări sociale de 
sănătate;  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

  

132      k) cumpărarea sau închirierea cu 
prioritate, fără licitaţie, din fondul de stat a 
unui spaţiu comercial ori de prestări de 
servicii corespunzător, cu o suprafaţă utilă 
de până la 100 m2, inclusiv în indiviziune, 
sau concesionarea ori închirierea cu 
prioritate, fără licitaţie, a unei suprafeţe de 

 k) transportul urban gratuit 
cu mijloacele de transport 
în comun şi, anual, 12 
călătorii gratuite pe calea 
ferată, la clasa I, dus-
întors, cu toate categoriile 
de trenuri de călători; 
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teren de până la 100 m2 din domeniul 
public pentru construirea unui spaţiu 
comercial sau de prestări de servicii; 
 

anual - 12 călătorii gratuite 
dus-întors până în 
localitatea reşedinţă de 
judeţ, cu mijloace de 
transport în comun, pentru 
persoanele care 
domiciliază în mediul 
rural. În limita celor 12 
călătorii gratuite pot 
călători şi membrii familiei 
titularului. De aceste 
gratuităţi beneficiază şi 
însoţitorul pensionarului 
de invaliditate de gradul I 
sau al marelui mutilat;  
 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 
 

133   k) transportul urban gratuit 
cu mijloacele de transport 
in comun si, anual, 12 
calatorii gratuite pe calea 
ferata, la clasa I, dus-
intors, cu toate categoriile 
de trenuri de calatori; 
anual - 12 calatorii gratuite 
dus-intors pana in 
localitatea resedinta de 
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judet, cu mijloace de 
transport in comun, pentru 
persoanele care 
domiciliaza in mediul 
rural. In limita celor 12 
calatorii gratuite pot 
calatori si membrii familiei 
titularului. De aceste 
gratuitati beneficiaza si 
insotitorul pensionarului 
de invaliditate de gradul I 
sau al marelui mutilat  sau 
al persoanei care, din 
motive medicale, are 
nevoie de însoţitor;      
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
   

134   k) transportul urban gratuit 
cu mijloacele de transport 
în comun şi, anual, 12 
călătorii gratuite pe calea 
ferată, la clasa I, dus-
întors, cu toate categoriile 
de trenuri de călători; 
anual - 12 călătorii gratuite 
dus-întors până în 
localitatea reşedinţă de 
judeţ, cu mijloace de 
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transport în comun, pentru 
persoanele care 
domiciliază în mediul 
rural. În limita celor 12 
călătorii gratuite pot 
călători şi membrii familiei 
titularului. De aceste 
gratuităţi beneficiază şi 
însoţitorul pensionarului 
de invaliditate de gradul I 
sau al marelui mutilat;  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

135      l) pensionarea cu 5 ani înainte de 
împlinirea vârstei standard, prevăzută de 
lege; 

  l) scutirea de la plata 
taxelor şi impozitelor 
pentru o locuinţă din 
proprietate şi terenul 
aferent acesteia, pentru 
autoturisme hycomat şi 
mototriciclu, precum şi 
scutirea de taxe la importul 
unui singur autoturism tip 
hycomat sau atribuirea 
gratuită, în proprietate, a 
unui mijloc de transport 
autonom corespunzător 
standardelor internaţionale 
pentru marii mutilaţi şi 
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persoanele prevăzute la art. 
3 alin. (1) lit. b) pct. 1, 
care au un grad de 
invaliditate locomotorie;  
 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 
 

136   l) pensionarea cu 5 ani 
înainte de împlinirea 
vârstei standard, prevăzută 
de lege. Constituie 
vechime în muncă 
perioada în care s-a 
beneficiat de 
indemnizatia prevăzută 
la art.4. 
 
Autor: deputat Eugen 
Nicolicea

  

137   l) scutirea de la plata 
taxelor şi impozitelor 
pentru o locuinţă şi terenul 
aferent acesteia, pentru un 
autoturism hycomat sau 
hidramat (cutie de viteze 
automată) şi mototriciclu, 
aflate în proprietate sau în 
coproprietate cu 
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soţul/soţia, precum şi 
scutirea de taxe la 
înmatricularea unui singur 
autoturism tip hycomat sau 
hidramat; atribuirea 
gratuită, în proprietate, a 
unui mijloc de transport 
autonom corespunzător 
standardelor internaţionale 
pentru marii mutilaţi şi 
persoanele prevăzute la art. 
3 alin. (1) lit. b) pct. 1, 
care au un grad de 
invaliditate locomotorie;  
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 
 

138   l) scutirea de la plata 
taxelor şi impozitelor 
pentru o locuinţă din 
proprietate şi terenul 
aferent acesteia, pentru 
autoturisme hycomat şi 
mototriciclu, precum şi 
scutirea de taxe la importul 
unui singur autoturism tip 
hycomat sau atribuirea 
gratuită, în proprietate, a 
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unui mijloc de transport 
autonom corespunzător 
standardelor internaţionale 
pentru marii mutilaţi şi 
persoanele prevăzute la art. 
3 alin. (1) lit. b) pct. 1, 
care au un grad de 
invaliditate locomotorie;  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

139      m) scutirea de la plata taxelor pentru 
serviciile publice de radiodifuziune şi de 
televiziune; 
 

 m) acordarea unei 
indemnizaţii lunare, 
adăugată la pensia pentru 
limită de vârstă, 
echivalentă cu un 
coeficient de 0,6, calculat 
conform prevederilor art. 4 
alin. (2);  
 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 
 

  

140   m) acordarea unei 
indemnizaţii lunare, 
adăugată la pensia pentru 
limită de vârstă sau de 
boala, echivalentă cu un 
coeficient de 0,6, calculată 
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pe baza coeficienţilor de 
multiplicare aplicaţi asupra 
câştigului salarial 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 
Autor:Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

141   m) acordarea unei 
indemnizaţii lunare, 
adăugată la pensia pentru 
limită de vârstă, 
echivalentă cu un 
coeficient de 0,6, calculat 
conform prevederilor art. 4 
alin. (2);  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

  

142      n) atribuirea, în limita posibilităţilor, în 
proprietate a 10.000 mp de teren în 
extravilan şi 500 mp de teren în intravilan 
- acesta din urmă pentru destinaţia de 

 n) pensionarea cu 5 ani 
înainte de împlinirea 
vârstei standard, prevăzută 
de lege;   
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locuinţă, dacă nu a avut sau nu are în 
proprietate un alt spaţiu locativ; 
 

 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

143   n) pensionarea cu 5 ani 
înainte de împlinirea 
vârstei standard, prevăzută 
de lege; 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

  

144   n) pensionarea cu 5 ani 
înainte de împlinirea 
vârstei standard, prevăzută 
de lege;    
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

  

145      o) acordarea unei indemnizaţii lunare, 
adăugată la pensia pentru limită de vârstă, 
echivalentă cu un coeficient de 0,6, 
calculată pe baza coeficienţilor de 
multiplicare aplicaţi asupra câştigului 
salarial 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. 
 

 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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Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

146   o) scutirea de la plata 
taxelor pentru serviciile 
publice de radiodifuziune 
si de televiziune; 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 

  

147   p) în cazul decesului 
titularului, prevederile 
prezentei  Legi se aplica 
urmasului  de gradul I in 
procent de 50%,     
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 

  

148   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 
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sociale de stat.  
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu

149      (2) Drepturile acordate conform 
prezentei legi nu sunt considerate venituri, 
nu se impozitează şi nu afectează 
acordarea altor drepturi. 
 

 (2) Drepturile acordate 
conform prezentei legi nu 
sunt considerate venituri, 
nu se impozitează şi nu 
afectează acordarea altor 
drepturi. 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 

  

150   (2) Drepturile acordate 
conform prezentei legi nu 
sunt considerate venituri, 
nu se impozitează şi nu 
afectează acordarea altor 
drepturi. 
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu

  

151      (3) Secretariatul de Stat, după 
analizarea dosarelor persoanelor ce 
solicită preschimbarea certificatelor, cu 
avizul Comisiei parlamentare pentru 
controlul aplicării prevederilor prezentei 
legi, va elibera noul tip de certificat 
preschimbat, care va avea un format unic, 
cu elemente de securizare - singurul 
document valabil pentru a beneficia de 
prevederile prezentei legi. 

 (3)   Secretariatul de Stat 
pentru Problemele 
Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989, cu avizul 
comisiei parlamentare 
pentru controlul aplicării 
prevederilor prezentei legi, 
face propuneri 
Preşedintelui României 
pentru acordarea ordinului 
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 prevăzut la art. 3 alin. (3). 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

152    (3) Secretariatul de Stat,  
va  analiza dosarele 
persoanelor ce solicită 
preschimbarea 
certificatelor şi va 
transmite spre avizare,  
Comisiei Parlamentare 
pentru controlul aplicării 
prevederilor prezentei legi, 
dosarele analizate, după 
care va elibera noul tip de 
Certificat preschimbat, 
care va avea un format 
unic, cu elemente de 
securizare – singurul 
document valabil pentru a 
beneficia de prevederile 
prezentei legi. 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

  

153   (3) Secretariatul de Stat 
pentru Problemele 
Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989, cu avizul 
comisiei parlamentare 
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pentru controlul aplicării 
prevederilor prezentei legi, 
face propuneri 
Preşedintelui României 
pentru acordarea ordinului 
prevăzut la art. 3 alin. (3). 
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

154      (4) Dosarele persoanelor care solicită 
preschimbarea certificatelor sau eliberarea 
noilor certificate în baza legilor 
recunoştinţei trebuie să conţină 
documentaţia prevăzută în Hotărârea 
Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi 
sprijinirea eroilor Revoluţiei din 
Decembrie 1939, cu modificările 
ulterioare, pentru fiecare categorie, 
precum şi avizul reactualizat al unei 
organizaţii de revoluţionari legal 
constituite până la data de 31 decembrie 
1992. Certificatele eliberate potrivit 
prezentei legi vor fi semnate de către 
secretarul de stat al Secretariatului de Stat 
şi de către preşedintele Comisiei 
parlamentare. 
 

 (4) Dosarele persoanelor 
care solicită preschimbarea 
certificatelor sau eliberarea 
noilor certificate în baza 
legilor recunoştinţei 
trebuie să conţină 
documentaţia prevăzută în 
Hotărârea Guvernului nr. 
566/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a 
Comisiei pentru cinstirea 
şi sprijinirea eroilor 
Revoluţiei din Decembrie 
1989, cu modificările 
ulterioare, pentru fiecare 
categorie; Certificatele 
eliberate potrivit prezentei 
legi vor fi semnate de către 
secretarul de stat al 
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Secretariatului de Stat şi 
de către preşedintele 
Comisiei parlamentare. 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

155   Dupa alin (4) se introduce 
un nou alineat cu  
urmatorul cuprins:  
Alin (4^1) Intrucat legea 
42/1990 si legea 341/2004 
nu prevedeau titlul de 
Luptător cu Rol 
Determinant   si nici  
conditiile prevazute 
pentru  obtinerea 
certificatului  la art. 3 alin. 
(1) lit. b) pct.3 , solicitantii 
isi pot completa dosarul cu 
noi documente 
doveditoare. 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

  

156      (5) Secretariatul de Stat, cu avizul 
Comisiei parlamentare, face propuneri 
Preşedintelui României pentru acordarea 
titlurilor. 
 

 (5) Secretariatul de Stat 
pentru Problemele 
Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989, cu avizul 
comisiei parlamentare 
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pentru controlul aplicării 
prevederilor prezentei legi, 
face propuneri 
Preşedintelui României 
pentru acordarea ordinului 
prevăzut la art. 3^3 pentru 
toţi cei care au obţinut şi 
îndeplinesc calităţile 
menţionate la art.3, lit.b 
alin. 1,2 şi 3. 

Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

157       (6) Eliberarea certificatelor care atestă 
calitatea de Luptător cu Rol Determinant 
se face doar dacă dosarele, care au stat la 
baza preschimbării certificatelor conţin 
documentaţia care atestă îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de prezenta lege. 
 

 Alin (6) Se abrogă. 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

  

158      (7) Secretariatul de Stat, după 
analizarea cererilor şi verificarea dosarelor 
persoanelor care solicită acordarea calităţii 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, va 
elibera certificatul, cu avizul Comisiei 
parlamentare, singurul document valabil 
pentru a beneficia de prevederile prezentei 
legi." 

 (7) Secretariatul de Stat, 
după analizarea cererilor şi 
verificarea dosarelor 
persoanelor care solicită 
acordarea calităţii 
prevăzute la art. 3 alin. (1) 
lit. b) pct. 3, va elibera 
certificatul,cu avizul 
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Comisiei parlamentare. 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular

159       11.Articolul 51 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
      "Art. 51 
     Sumele reprezentând indemnizaţia 
reparatorie rămase neîncasate de către 
titularul decedat pentru luna în care a avut 
loc decesul şi, după caz, sumele cuvenite 
şi neachitate până la deces se plătesc 
moştenitorilor, în condiţiile legii." 
 

    

160      12.Articolul 6 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
     "Art. 6 
     Operatorii economici care angajează 
persoanele ce îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum 
şi la art. 31 lit. b) beneficiază de facilităţile 
prevăzute de lege pentru operatorii 
economici care angajează şomeri şi tineri 
absolvenţi." 
 
 

    

161      13.Articolul 7 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
     "Art. 7 
     Dispoziţiile prezentei legi se aplică 
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militarilor şi salariaţilor civili din 
Ministerul Apărării Naţionale şi 
Ministerul Afacerilor Interne, care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de 
prezenta lege pentru dobândirea titlurilor 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)." 
 

162      14.Articolul 8 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
      "Art. 8 
      De prevederile prezentei legi nu 
beneficiază persoanele care sunt dovedite 
a fi fost implicate în activităţile fostei 
securităţi ca poliţie politică, au 
dezinformat sau au folosit mijloace de 
informare în masă în scop de diversiune 
ori au acţionat, sub orice formă, împotriva 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 
au emis ordine şi dispoziţii în favoarea 
menţinerii structurilor fostului partid 
comunist şi pentru apărarea dictatorului." 
 

 ART. 8 se modifica după
cum urmează: 
De prevederile prezentei 
legi nu beneficiază 
persoanele, civili sau 
militari, care sunt dovedite 
a fi fost implicate în 
activităţile fostei securităţi 
ca politie politică, precum 
şi persoanele care au 
organizat, au acţionat, au 
instigat şi au luptat, sub 
orice formă, împotriva 
Revoluţiei. 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 

  

163      15.După articolul 8 se introduce un 
nou articol, articolul 81, cu următorul 
cuprins: 
      "Art. 81 
       (1) Dovada îndeplinirii condiţiilor 
prezentei legi pentru persoanele prevăzute 
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la art. 7 se face şi cu înscrisurile din 
jurnalul de luptă al unităţii din care a făcut 
parte solicitantul. 

164       (2) Persoanele care solicită eliberarea 
certificatului pentru Luptător cu Rol 
Determinant depun, odată cu cererea, o 
declaraţie pe propria răspundere, 
autentificată, că nu se încadrează în 
prevederile alin. (1), sub sancţiunea legii 
penale." 
 

    

165       16.La articolul 9, alineatul (6) se 
abrogă. 
 

    

166       17.După articolul 91 se introduce un 
nou articol, articolul 92, cu următorul 
cuprins: 
      "Art. 92 (1) Persoanele care solicită 
eliberarea certificatelor potrivit prezentei 
legi poartă răspunderea penală pentru 
corectitudinea întocmirii dosarelor, a 
documentelor şi probelor aflate în acestea. 
 

 Pct. 17  Articolul 92 se 
abrogă. 
 
 
 
 
 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu

  

167   Pct. 17  (Articolul 92 ) se 
abrogă. 
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

  

168      (2) Cererile care privesc eliberarea 2) Cererile care privesc
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noului certificat de Luptător cu Rol 
Determinant, depuse conform art. 32, sunt 
analizate de o comisie alcătuită din cel 
mult 5 membri, angajaţi din cadrul 
Secretariatului de Stat, numită prin ordin 
al secretarului de stat, care este şi 
preşedintele comisiei. 
 

eliberarea noului certificat
de Luptător Victimă a
Revolutiei, depuse conform
art. 3^2, sunt analizate de o
comisie interministerială
compusă din cel mult 5
membri, alcatuită din:
Secretarul de Stat, câte  un
delegat din Parchetul
General, Ministerul
Administraţiei şi Internelor,
al Ministerul Sănătăţii, şi  1
salariat  cu competenţe
juridice din cadrul
Secretariatului de Stat,
comisia  fiind  numită prin
ordin al Secretarului de
Stat, care este şi
preşedintele comisiei. 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

169      (3) Comisia prevăzută la alin. (2) 
procedează la soluţionarea cererilor, 
verificând actele dosarelor care au fost 
depuse în termenele şi condiţiile prevăzute 
de lege pentru calitatea prevăzută la art. 3 
alin. (1) lit. b) pct. 4 şi care îndeplinesc 
condiţiile şi criteriile pentru eliberarea 

 (3) Se elimina  
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
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certificatului de Luptător cu Rol 
Determinant. 
 

 
 

170   Pct. 18  (Articolul 93 )  se 
abrogă. 
Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

  

171      (4) După admiterea cererilor se 
procedează la eliberarea certificatului de 
Luptător cu Rol Determinant, potrivit 
metodologiei stabilite prin regulamentul 
de organizare şi funcţionare al comisiei, 
aprobat prin ordin al secretarului de stat. 
 

 (4) Se elimina 
 Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

  

172      (5) Secretariatul de Stat, cu avizul 
Comisiei parlamentare, va înainta periodic 
Preşedintelui României propunerile de 
atribuire a titlurilor pentru persoanele ale 
căror cereri au fost admise, în vederea 
publicării acestora în Monitorul Oficial al 
României. 
 

    

173      (6) Soluţiile vor fi comunicate în 
termen de 45 de zile de la depunerea 
cererii. În cazul comunicărilor prin poştă, 
cu confirmare de primire, care nu sunt 
ridicate de către destinatar, termenul de 30 
de zile pentru contestaţie curge de la data 

   (6) Soluţiile vor fi 
comunicate în termen de 
90 de zile lucrătoare de la 
depunerea cererii. În cazul 
comunicărilor prin poştă, 
cu confirmare de primire, 

Pentru 
respectarea 
principiului 
simetriei 
privind 
perioada de 
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publicării deciziei Comisiei prin postare 
pe site-ul instituţiei. 
 

care nu sunt ridicate de 
către destinatar, termenul 
de 30 de zile pentru 
contestaţie curge de la data 
publicării deciziei 
Comisiei prin postare pe 
site-ul instituţiei. 
 
Autor: deputat Cristian 
George Sefer

depunere şi cea 
de soluţionare a 
cererilor. 

174      (7) Contestaţiile privind noile 
certificate - Luptător cu Rol Determinant 
se depun în termen de 30 de zile de la 
comunicare cu nominalizarea persoanelor 
în cauză şi se vor adresa Comisiei 
parlamentare a revoluţionarilor din 
decembrie 1989, care le soluţionează 
potrivit normelor metodologice stabilite în 
acest sens. 
 

    

175       (8) În termen de 45 de zile după 
acordarea titlurilor de către Preşedintele 
României şi publicarea acestora în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
Secretariatul de Stat transmite către casele 
de pensii adeverinţele prevăzute la art. 41 
pentru persoanele ale căror cereri au fost 
admise." 
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176      18.După articolul 92 se introduce un 
nou articol, articolul 93, cu următorul 
cuprins: 
     "Art. 93 
      (1) Indemnizaţiile prevăzute de 
prezenta lege se achită persoanelor 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, 
începând cu 1 ianuarie 2015, după 
emiterea noilor tipuri de certificate si 
transmiterea adeverinţelor tipizate 
conform art. 41 alin. (1) şi (2). 

 Pct. 18  Articolul 93 se 
abrogă. 
 
 
 
 
 
 
Autor: deputat Liana 
Ciobanu 

  

177   Art. 9^3 se modifica după
cum urmează: 
(1) Indemnizaţiile 
prevăzute de prezenta lege 
se achită persoanelor 
atestate ca Luptător-
Victimă a Revoluţiei, 
începând cu 01 ianuarie 
2015, după emiterea 
Certificatului care atestă 
calitatea.  
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular

  

178      (2) Indemnizaţiile pentru beneficiarii 
cărora le-au fost acordate titlurile 
prevăzute la art. 92 alin. (8) se acordă 
începând cu luna următoare celei în care a 
fost depusă la Secretariatul de Stat cererea 

 (2) Indemnizaţiile pentru 
beneficiarii cărora le-au 
fost acordate titlurile 
prevăzute la art. 9^2 alin. 
(8) se acorda începând cu 
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care a stat la baza eliberării noului tip de 
certificat." 

luna următoare celei în 
care a fost depusă la 
Secretariatul de Stat 
cererea care a stat la baza 
eliberării noului tip de 
Certificat." 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular

179        19.Articolul 11 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
       "Art. 11 
       Comisia parlamentară îşi continuă 
activitatea, conform prevederilor prezentei 
legi." 

    

180        20.Articolul 12 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
      "Art. 12 
        Prefecturile vor transmite 
Secretariatului da Stat, la solicitarea 
acestuia, liste nominale cu situaţia 
acordării drepturilor ce revin persoanelor 
prevăzute prin prezenta lege sau a 
drepturilor acordate acestora în baza 
legilor recunoştinţei în vigoare la acel 
moment, precum şi motivarea neacordării 
acestora." 

    

181        21.Articolul 131 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
       "Art. 131 
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       Sumele aferente plăţii indemnizaţiilor 
pentru beneficiarii prezentei legi se 
suportă de la bugetul de stat, prin bugetele 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 
Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Afacerilor Interne şi 
Serviciului Român de Informaţii." 

182 22.Articolul 18 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
      "Art. 18 
       (1) Pentru cinstirea memoriei celor 
care şi-au jertfit viaţa şi în semn de 
gratitudine faţă de persoanele care au avut 
de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 
1987, se instituie următoarele calităţi: 

    

183        a) persoană care a avut de suferit în 
urma revoltei muncitoreşti anticomuniste 
de la Braşov din noiembrie 1987; 
 

    

184      b) soţ al persoanei care a avut de suferit 
în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 
1987, dacă îndeplineşte condiţiile 
prevăzute de prezenta lege; 
 

    

185       c) urmaşi ai persoanelor care au 
decedat în urma revoltei muncitoreşti 
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anticomuniste de la Braşov din noiembrie 
1987. 
 

186       (2) Nu pot beneficia de prevederile 
prezentei legi persoanele prevăzute la alin. 
(1) care au făcut parte din aparatul de 
represiune, securitate şi miliţie sau au 
desfăşurat activităţi de poliţie politică." 
 

    

187        23.Articolul 19 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
        "Art. 19 
        (1) Dovada calităţii prevăzute la art. 
18 alin. (1) lit. a) se face de către persoana 
interesată, cu înscrisuri oficiale eliberate 
de către organele competente, din care să 
rezulte privarea de libertate în locuri de 
deţinere, pentru efectuarea de cercetări, 
care a avut una dintre următoarele 
consecinţe: 

    

188 a) stabilirea domiciliului obligatoriu; 
 

    

189        b) strămutarea într-o altă localitate; 
 

    

190        c) deportarea. 
 

    

191        (2) Dovada calităţii prevăzute la art. 
18 alin. (1) lit. b) se face de către persoana 
interesată, cu înscrisuri oficiale eliberate 
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de organele competente, din care să 
rezulte supunerea la presiuni, din partea 
securităţii sau a miliţiei, pentru stabilirea 
domiciliului în localitatea în care se afla 
deportat soţul, indiferent dacă această 
urmare s-a produs sau nu." 
 

192         24.La articolul 20, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
         "(2) Constatarea calităţilor prevăzute 
la art. 18 alin. (1) se face de către 
Secretariatul de Stat, la cererea persoanei 
interesate, pe baza înscrisurilor oficiale 
eliberate de organele competente şi pe 
baza avizului reactualizat al Asociaţiei 
«15 Noiembrie 1987»." 

    

193        25.La articolul 20, după alineatul 
(2) se introduc două noi alineate, 
alineatele (3) şi (4), cu următorul 
cuprins: 
         "(3) Verificarea actelor în vederea 
acordării calităţilor prevăzute la art. 18 
alin. (1) se va face de comisia constituită 
conform art. 92. 
 

    

194        (4) Comisia prevăzută la art. 92 
procedează la soluţionarea cererilor, 
verificând actele dosarelor care au fost 
depuse în termenele şi în condiţiile în 
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vederea acordării calităţilor prevăzute la 
art. 18 alin. (1). Secretariatul de Stat, în 
urma admiterii cererii pentru acordarea 
uneia dintre calităţile prevăzute la art. 18 
alin. (1) va elibera beneficiarilor un 
certificat." 

195      26.Articolul 21 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
      "Art. 21 
(1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 19 alin. (1) şi (2) şi obţin 
certificat conform prevederilor art. 20 
beneficiază de drepturile prevăzute la art. 
4 alin. (4) şi la art. 5. 
 

    

196        (2) Indemnizaţiile se vor acorda 
beneficiarilor cărora le-au fost eliberate 
certificate, în baza adeverinţei tipizate, 
conform art. 41. Adeverinţa va fi transmisă 
direct caselor de pensii, de către 
Secretariatul de Stat. 
 

    

197        (3) Persoanele care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. 
c) şi obţin certificat conform prevederilor 
art. 20 beneficiază de drepturile prevăzute 
la art. 4 alin. (2) şi la art. 5." 
 

    

198       27.Articolul 22 se modifică şi va  
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avea următorul cuprins: 
     "Art. 22 
      (1) Persoanele care solicită eliberarea 
certificatului depun, odată cu cererea, o 
declaraţie pe propria răspundere, 
autentificată, că nu se încadrează în 
prevederile art. 18 alin (2), sub sancţiunea 
legii penale. Secretariatul de Stat, după 
analizarea cererilor şi verificarea dosarelor 
persoanelor care solicită acordarea unei 
calităţi dintre cele prevăzute la art. 18, va 
elibera certificatul, singurul document 
valabil pentru a beneficia de prevederile 
prezentei legi. 
 

199      (2) Contestaţiile privind respingerea 
cererilor pentru acordarea calităţilor 
prevăzute la art. 18 şi obţinerea 
certificatului se pot ataca în instanţa de 
contencios administrativ conform 
prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare." 
 

    

200       28.Articolul 23 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
       "Art. 23 
Operatorii economici care angajează 
persoanele ce îndeplinesc condiţiile 
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prevăzute la art. 18 alin. (1) şi obţin 
certificat conform prevederilor art. 20 
beneficiază de facilităţile prevăzute de 
lege pentru operatorii economici care 
angajează şomeri şi tineri absolvenţi." 

201      29.Articolul 24 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
      "Art. 24 
        (1) Sumele aferente plăţii 
indemnizaţiilor reparatorii pentru 
categoriile prevăzute la art. 18 se suportă 
de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

    

202        (2) Persoanele care solicită 
certificatul, care atestă calităţile prevăzute 
la art. 18, precum şi persoana 
împuternicită de Asociaţia «15 Noiembrie 
1987» să acorde reactualizarea avizului 
poartă răspunderea penală pentru 
corectitudinea întocmirii dosarelor, care 
vor fi verificate de către Secretariatul de 
Stat. 

    

203        (3) Drepturile acordate conform 
prezentei legi nu sunt considerate venituri, 
nu se impozitează şi nu afectează 
acordarea altor drepturi." 

    

204        Art. II 
        (1) Cererile prevăzute la art. 32, 

 Articolul II se abrogă. 
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respectiv cele pentru eliberarea 
certificatului de Luptător cu Rol 
Determinant se depun în termen de 90 de 
zile lucrătoare de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

 
 
 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 

205   Articolul II  se abrogă 

Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu

  

206   Art. II se modifica după
cum urmează: 
 (1) Cererile pentru 
atestarea calităţii de 
Luptător Victima a 
Revoluţiei, se depun în 
termen de 90 de zile 
lucrătoare de la data 
intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă şi se vor soluţiona 
în maxim 150 de zile 
lucrătoare de la data 
promulgării prezentei 
ordonanţe de urgenţă.
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular

  

207   Art. II 
        (1) Cererile prevăzute 
la art. 32, respectiv cele 
pentru eliberarea 

Pentru 
acordarea unui 
termen 
rezonabil şi 

 



  

 120 

Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

certificatului de Luptător 
cu Rol Determinant se 
depun în termen de 90 de 
zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul  
Oficial al României a 
Hotărârii de Guvern  
prevăzută la art.III din 
prezenţa ordonanţă de 
urgenţă. 
 
Autor: deputat  Cristian 
George Sefer. 
 

pentru a se 
putea depune 
cererile în 
cunoştinţă de 
cauză. 

208   Art. II  
   (1) Cererile prevăzute la 
art. 32, respectiv cele 
pentru eliberarea 
certificatului de Luptător 
cu Rol Determinant se 
depun în termen de 90 de 
zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul 
Oficial al României a 
Hotărârii de Guvern 
prevăzută la art. III din 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 
Autor: deputat Luminţa 

Pentru 
acordarea unui 
termen 
rezonabil şi 
pentru a se 
putea depune 
cererile în 
cunoştinţă de 
cauză. 
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Adam 
209        (2)Cererile prevăzute la art. 20 alin. 

(2) se depun între 90 şi 120 de zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
 

 (2)Cererile prevăzute la 
art. 20 alin. (2) se depun 
între 90 şi 120 de zile 
lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul  
Oficial al României a 
Hotărârii de Guvern  
prevăzută la art.III din 
prezenţa ordonanţă de 
urgenţă. 
Autor: deputat  Cristian 
George Sefer.

  

210   (2) Cererile prevăzute la 
art. 20 alin. (2) se depun în 
termen de lucrătoare de la 
data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de 
urgenţă şi se vor soluţiona 
în maxim 150 de zile 
lucrătoare de la data 
promulgării prezentei 
ordonanţe de urgenţă.
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular

  

211   (2) Cererile prevăzute la 
art. 20 alin. (2) se depun 
între 90 şi 120 de zile 
lucrătoare de la data 
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publicării în Monitorul 
Oficial al României a 
Hotărârii de Guvern 
prevăzută la art. III din 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă.  
   (3) Persoanele care în 
mod direct şi nemijlocit 
au participat la 
prinderea, reţinerea, 
judecarea sau executarea 
cuplului dictatorial în 
Decembrie 1989 pot 
depune cererea pentru 
acordarea titlului 
prevăzut la Articolul 3, 
Alineatul (1) litera b) 
pct.3 în termen de 60 de 
zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei 
reglementări normative. 
(4) Persoanele care au 
obţinut titlul de luptător 
remarcat prin fapte 
deosebite, ca urmare a 
soluţionării contestaţiilor 
sau ca urmare a unor 
sentinţe judecătoreşti, 
ulterior termenelor 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

prevăzute la alin (1), pot 
depune cererea pentru 
acordarea titlului 
prevăzut la Articolul 3, 
Alineatul (1) litera b) 
pct.3 în termen de 60 de 
zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei 
reglementări normative 
respectiv obţinerea 
titlului. 
Autor: deputat Luminiţa 
Adam 

   (1) Nemodificat. 
Autor: Grup Parlamentar 
Democrat şi Popular 
 

  

212        (3)Termenele prevăzute la alin. (1) şi 
(2) sunt termene de decădere. 

    

213         Art. III 
         În termen de 30 de zile de la data 
publicării prezentei ordonanţe de urgenţă, 
Guvernul va actualiza prin hotărâre, la 
propunerea Secretariatului de Stat, 
Hotărârea Guvernului nr. 1412/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit 
la victoria Revoluţiei române din 

 Articolul III se abrogă. 
 
 
 
 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

decembrie 1989, nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările la zi. 
 

214   Articolul III se abrogă 

Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

  

215       Art. IV 
       (1) În anul 2015 se menţin în piaţă la 
nivelul acordat pentru luna decembrie 
2014 indemnizaţiile prevăzute de Legea 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989, 
precum şi faţă de persoanele care şi-au 
jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la 
Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 Articolul IV se abrogă. 
 
 
 
 
Autor: deputat Liliana 
Ciobanu 

  

216   Articolul IV Se abrogă. 

Autor: deputat  Cătălin 
Marian Rădulescu 
 

  

217       Art. V 
Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989, 
precum şi faţă de persoanele care şi-au 
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Nr. 
crt 

Text OUG nr.95/2014 Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Camera 
Decizionala 

jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma 
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la 
Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, 
publicată în Monitorul Oficial al României 
Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu cele aduse prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
după aprobarea acesteia prin lege, dându-
se textelor o nouă numerotare. 
 

 
 
      


