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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ŞI IMUNITĂŢI 
 

 Nr. 31/955/2010 

COMISIA PARLAMENTARĂ  
A REVOLUŢIONARILOR  

DIN DECEMBRIE 1989 
                      Nr. 42/286 
                      Bucureşti, 30.10.2012        
                      PL-x 593/2012       

 
RAPORT  COMUN 

asupra  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2010 privind eşalonarea plăţii 
indemnizaţiilor 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 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  cu modificările şi  

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 
1989, au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor 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, 
trimisă cu adresa nr. PL-x 593 din 9 noiembrie 2010 şi înregistrată cu nr.31/955 din 11 noiembrie 2010 şi  respectiv, 
nr.42/01167 din 18 noiembrie 2010. 

Potrivit prevederilor art. 92 alin. (9) pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de  lege în condiţiile articolului 115 
alineatul (5) teza a III-a  din Constituţia României, republicată, în şedinţa din  20 octombrie  2010. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, conform avizului nr.754 din 15 iunie 
2010.  
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Comisia pentru buget, finanţe şi  bănci, a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr.547 din 24 
noiembrie 2010.  

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 53/2010, în sensul eşalonării plăţii indemnizaţiilor 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 care au 
avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. Se preconizează ca eşalonarea plăţii indemnizaţiilor susmenţionate să se facă în mod diferenţiat, până în 
anul 2014. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, cele două Comisii au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe separate. Membrii Comisiei  juridice, de 
disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 30 octombrie 2012. Membrii Comisiei Parlamentare a 
Revoluţionarilor din Decembrie 1989 au examinat proiectul de lege în şedinţa din 24 octombrie 2012.  

 La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat, din totalul de 23 de membri, un număr de 14 
deputaţi, iar la lucrările Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 au participat, din totalul de 7 de 
membri, un număr de 11 de deputaţi şi senatori. 

La dezbaterea iniţiativei legislative au participat, în calitate de invitaţi, din partea Secretariatului de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, domnul Meşter Sorin - secretar de stat şi domnul Adrian Nicolaescu – 
secretar general. 

Faţă de cele prezentate mai sus şi în urma opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi,  să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare,   proiectul de  pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor 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 amendamentele admise redate în Anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de  lege  face parte din categoria legilor ordinare.  
 
                               VICEPREŞEDINTE,                                                                       PREŞEDINTE, 
                               Bogdan Liviu CIUCĂ                                                                     Raymond LUCA 
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  Anexă 
                                                                                      

    AMENDAMENTE ADMISE: 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG 53/2010 Text Senat Comisia juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

1.             
 

         Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii 
indemnizaţiilor 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 

Nemodificat.  

2.        Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 53 din 16 iunie 2010 privind 
eşalonarea plăţii indemnizaţiilor 
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 

     Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 53 din 16 
iunie 2010 privind eşalonarea plăţii 
indemnizaţiilor 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, 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 53/2010 Text Senat Comisia juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

noiembrie 1987 nr.341/2004, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 428 din 25 
iunie 2010. 

publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 428 din 25 
iunie 2010, cu următoarele 
modificări: 

Autori: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia 

parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989. 

3.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 53 din 16 iunie 2010 privind 
eşalonarea plăţii indemnizaţiilor 
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 
 

--------------- Nemodificat.   

4.       Art. 1 - Fac obiectul prezentei 
ordonanţe de urgenţă sumele 
reprezentând indemnizaţii restante 
ce se achită beneficiarilor Legii 
recunoştinţei faţa 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. 

--------------- Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OUG 53/2010 Text Senat Comisia juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

341/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv 
cele prevăzute la art. 4 şi la art. 5 
alin. (1) lit. m) din aceeaşi lege. 
 

5.       Art. 2. – Indemnizaţii restante, 
în înţelesul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, înseamnă indemnizaţiile 
aferente perioadei cuprinse între 
luna următoare celei în care a fost 
depusă la Secretariatul de Stat 
pentru Problemele Revoluţionarilor 
din Decembrie 1989 documentaţia 
care a stat la baza preschimbării 
certificatului doveditor prevăzut de 
Legea nr. 341/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi luna în 
care se solicită efectuarea plăţii 
acestora la instituţiile competente, 
conform legii. 

--------------- Nemodificat.  

6.                
 
 
Art.3 - (1) Plata indemnizaţiilor 
restante prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se face 
eşalonat, începând cu anul 2012, de 
casele judeţene de pensii, respectiv 
de Casa de Pensii a Municipiului 
Bucureşti, de casele de pensii din 
subordinea Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi 

--------------- 1. Alineatul (1) al articolului 3 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:           
    Art.3 - (1) Plata indemnizaţiilor 
restante prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se face eşalonat, 
începând cu anul 2012, de casele 
judeţene de pensii, respectiv de Casa 
de Pensii a Municipiului Bucureşti, 
de casele de pensii din subordinea 
Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor şi Serviciului Român de 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 53/2010 Text Senat Comisia juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

Serviciului Român de Informaţii, 
după cum urmează: 
 

a) în situaţia indemnizaţiilor 
restante al căror cuantum 
depăşeşte valoarea a 20 de salarii 
medii brute:  

Informaţii, după cum urmează:  
 
a) în anul 2012, se plăteşte 5% din 
valoarea sumei restante. Plata se 
efectuează în cursul lunii 
noiembrie; 
 
 

 - în anul 2012 se plateste 34% din 
valoarea sumei restante; 
 

 Autori: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia 

parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989. 

 

 - în anul 2013 se plateste 33% din 
valoarea sumei restante; 
 

   

 - în anul 2014 se plateste 33% din 
valoarea sumei restante; 
 

   

        b) în situaţia indemnizaţiilor 
restante al căror cuantum se 
situează între valoarea a 10 salarii 
medii brute şi cea a 20 de salarii 
medii brute: 
- în anul 2012 se plăteşte 50% din 
valoarea sumei restante; 
- în anul 2013 se plăteşte 50% din 
valoarea sumei restante; 
 

 b) în anul 2013, se plăteşte 10% din 
valoarea sumei restante. Plata se 
efectuează în cursul lunii  iulie;   
 

Autori: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia 

parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989. 

 

       c) în situaţia indemnizaţiilor 
restante al căror cuantum se 
situează sub valoarea a 10 salarii 
medii brute, plata sumei restante 
se efectuează integral în anul 

 c) în anul 2014, se plăteşte 25% din 
valoarea sumei restante. Plata se 
efectuează în cursul lunii iulie; 
 

Autori: Comisia juridică, de 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 53/2010 Text Senat Comisia juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

2012. disciplină şi imunităţi şi Comisia 
parlamentară a Revoluţionarilor din 

Decembrie 1989. 
 
 

 
 

  d) în anul 2015, se plăteşte 25% din 
valoarea sumei restante. Plata se 
efectuează în cursul lunii  iulie; 
 

Autori: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia 

parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989. 

 

 

   e) în anul 2016, se plăteşte 35% din 
valoarea sumei restante. Plata se 
efectuează în cursul lunii  iulie; 
 

Autori: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia 

parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989. 

 

 

7.        (2) Salariul mediu brut prevăzut 
la alin. (1) este salariul mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi aprobat 
prin legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat, aferent anului 2012. 
 

 2. Alineatul (2) al articolului 3 se 
abrogă. 
 
        Autori: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia 
parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989. 
 

 

          (3) Eşalonarea prevăzută la 
alin. (1) vizează exclusiv 

      Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 53/2010 Text Senat Comisia juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

indemnizaţiile restante, aşa cum au 
fost definite de art. 2, urmând ca 
plata indemnizaţiei lunare să se 
efectueze conform legii. 
 

  
 

8.       Art. 4 -  Sumele cu titlu de 
indemnizaţii restante, prevăzute 
de prezenta ordonanţă de 
urgenţă, se actualizează la data 
plăţii cu indicele preţurilor de 
consum comunicat de Institutul 
Naţional de Statistică. 
 

--------------- 3.  Articolul 4 se abrogă. 
 
 
        Autori: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia 
parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989. 
 

 

9.        Art. 5 -  Prevederile privind 
plata eşalonată a indemnizaţiilor 
restante acordate beneficiarilor 
Legii nr. 341/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, se aplică 
şi persoanelor ale căror cereri pentru 
preschimbarea certificatelor 
prevăzute de lege au fost depuse 
anterior datei intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă şi nu 
au fost soluţionate până la această 
dată. 

--------------- Nemodificat. 
 

 

10.        Art. 6 - (1)Prevederile privind 
plata eşalonată a indemnizaţiilor 
restante acordate beneficiarilor 
Legii nr. 341/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, se aplică 
şi persoanelor cărora li s-au acordat 
aceste drepturi în baza unor hotărâri 
judecătoreşti, definitive şi 

--------------- Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 53/2010 Text Senat Comisia juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

irevocabile. 
       (2) În situaţia persoanelor 

prevăzute la alin. (1), pe perioada 
eşalonării plăţilor restante, conform 
prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă, orice cerere de executare 
silită se suspendă de drept. 

   

11.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Art. 18.- În anul 2012, 
indemnizaţiile prevăzute la art. 4 
alin. (4) 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, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, nu se acordă. 

---------------      Art. II.- Articolul 18 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.80/2010 pentru completarea art. 11 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare 
în domeniul bugetar, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.887 din 14 decembrie 2011, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.283/2011 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
        Art. 18 – Indemnizaţiile 
prevăzute la art.4 alin.(4) 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, se acordă, 
pentru lunile noiembrie şi 
decembrie 2012,  în cuantumul în 
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Nr. 
crt. 

Text OUG 53/2010 Text Senat Comisia juridică 
(autor amendament) 

Motivare 

plată la data de 1 iulie 2010, numai 
pentru persoanele care au deţinut 
certificate doveditoare care, în 
perioada 1990-1997, au fost 
eliberate de  Comisia pentru 
aplicarea Legii nr.42/1990 şi de 
Comisia pentru cinstirea şi 
sprijinirea eroilor Revoluţiei din 
decembrie 1989 şi  care au fost 
preschimbate potrivit art.5 alin.(3), 
(4) şi (5) din acelaşi act normativ, 
de către Secretariatul de Stat 
pentru  Problemele 
Revoluţionarilor din Decembrie 
1989. 
 

   Autori: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia 

parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989. 
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