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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de organizare
ºi funcþionare a Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor
Revoluþiei din decembrie 1989
În temeiul art. 2 alin. 4 din Legea nr. 42/1990*) pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor depturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi
luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, republicatã, cu
modificãrile ulterioare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989,
prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluþionarilor
din Decembrie 1989,
Subsecretar de stat,
Ioan Baboº
Bucureºti, 15 iulie 1996.
Nr. 566.
*) Legea nr. 42/1990, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din
21 august 1992, a fost modificatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 17/1995, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 17 august 1995, prin Legea nr. 30/1996, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996, ºi prin Legea nr. 70/1996,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 12 iulie 1996.
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ANEXÃ
REGULAMENT DE ORGANIZARE ªI FUNCÞIONARE

a Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Comisia pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din
decembrie 1989 îºi desfãºoarã activitatea conform prevederilor Legii nr.
42/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ºi a prezentului regulament.
Art. 2. Ñ Comisia prevãzutã la art. 1 dispune de ºtampilã cu
însemne proprii ºi de sigiliu cu timbru sec.
CAPITOLUL II
Componenþa comisiei
Art. 3. Ñ Comisia pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din
decembrie 1989, denumitã în continuare comisia, este compusã, potrivit
art. 2 alin. 4 din Legea nr. 42/1990, din preºedinte, 9 reprezentanþi ai
autoritãþilor administraþiei publice centrale ºi 8 reprezentanþi ai asociaþiilor
de revoluþionari legal constituite pânã la data de 30 decembrie 1992, prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 la prezentul regulament, prin rotaþie.
Art. 4. Ñ Propunerea de numire a reprezentanþilor organelor administraþiei publice centrale, în calitate de membri ai comisiei, se face prin
ordin al conducãtorilor acestora.
Art. 5. Ñ Desemnarea reprezentantului fiecãrei asociaþii revoluþionare
se face de cãtre adunarea generalã a acesteia.
Art. 6. Ñ Participarea membrilor comisiei la lucrãrile acesteia se face
astfel:
a) reprezentanþii autoritãþilor administraþiei publice centrale, la fiecare
ºedinþã;
b) reprezentanþii a 4 asociaþii ale urmaºilor eroilor-martiri, rãniþilor,
invalizilor ºi reþinuþilor în Revoluþia din decembrie 1989, prevãzute în
anexa nr. 1, sãptãmânal prin rotaþie în ordine cronologicã;
c) reprezentanþii a 4 asociaþii ale luptãtorilor în Revoluþia din decembrie 1989, prevãzute în anexa nr. 2, sãptãmânal prin rotaþie în ordine cronologicã.
Art. 7. Ñ Comisia este condusã de un preºedinte care este propus
de asociaþiile de revoluþionari legal constituite pânã la data de 30 decembrie 1992, fiind numit ºi angajat al Guvernului pe perioada desfãºurãrii
activitãþii comisiei. Criteriile de studii ºi de vechime sunt cele prevãzute
în Legea nr. 40/1991 pentru funcþia de expert.
În termen de 7 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, preºedinþii asociaþiilor de revoluþionari legal constituite pânã la data
de 30 decembrie 1992 se vor întruni pentru a desemna persoana propusã pentru funcþia de preºedinte al comisiei.
Art. 8. Ñ Membrii comisiei, precum ºi preºedintele acesteia pot fi
revocaþi sau, dupã caz, eliberaþi din funcþie, urmându-se, în mod corespunzãtor, procedura desemnãrii sau numirii lor.
Pentru înlocuirea celui revocat sau eliberat din funcþie, în termen de 5
zile se va face o nouã propunere de numire.
Art. 9. Ñ Comisia are un secretar care este un salariat al
Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor din Decembrie
1989, numit prin ordin al secretarului de stat, ºeful acestui organ.
Art. 10. Ñ Activitãþile de secretariat ºi de arhivã ale comisiei sunt asigurate de cãtre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor
din Decembrie 1989 printr-un birou tehnic coordonat de secretarul comisiei, cu urmãtoarea componenþã:
a) un referent de specialitate, care este ºi ºeful biroului;
b) un referent care rãspunde de evidenþa documentelor ºi de arhiva
comisiei;
c) un stenodactilograf;
d) un dactilograf.
CAPITOLUL III
Atribuþiile comisiei, ale preºedintelui,
secretarului ºi biroului tehnic
Art. 11. Ñ Comisia constatã, din oficiu sau la cererea celor interesaþi,
calitatea prevãzutã de Legea nr. 42/1990, elibereazã certificate doveditoare celor îndreptãþiþi legal ºi propune conferirea, de cãtre Preºedintele
României, a titlurilor prevãzute de lege.
Art. 12. Ñ Comisia primeºte, prin biroul tehnic, dosarele solicitanþilor
în vederea discutãrii ºi atribuirii certificatelor prevãzute de Legea nr.
42/1990.
Art. 13. Ñ Comisia preia prin biroul tehnic, în termen de 30 de zile
de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, de la comisia specialã
instituitã anterior, pe bazã de proces-verbal de predare-primire, toate
documentele ºi evidenþele care au stat la baza eliberãrii certificatelor anterioare.

Art. 14. Ñ În urma analizãrii ºi discutãrii fiecãrui dosar aflat în arhivã
sau depus ulterior, comisia emite noul certificat ºi îl anuleazã pe cel anterior emis.
Art. 15. Ñ Preºedintele comisiei are urmãtoarele atribuþii principale:
a) conduce lucrãrile comisiei, coordoneazã ºi rãspunde de buna funcþionare a acesteia;
b) supune la vot deciziile propuse spre a fi adoptate;
c) semneazã procesele-verbale de ºedinþã ce conþin deciziile luate,
certificatele nou-emise, planificarea participãrii membrilor asociaþiilor la
ºedinþã, deciziile pentru acordarea noilor titluri, precum ºi pe cele de anulare a titlurilor emise anterior beneficiarilor care nu au avut merite
deosebite;
d) reprezintã comisia în faþa autoritãþilor publice centrale ºi locale, a
organizaþiilor neguvernamentale ºi a altor persoane juridice sau fizice;
e) propune comisiei, în cazuri deosebite, revocarea oricãrui membru
al acesteia;
f) supune votului comisiei participarea la lucrãrile acesteia, când apreciazã cã este necesar, a unor specialiºti pe probleme din cadrul instituþiilor sau organelor de specialitate ale administraþiei publice centrale;
g) aprobã ordinele de deplasare a membrilor comisiei din provincie;
h) transmite Preºedinþiei României lista cu persoanele care urmeazã
sã primeascã titlurile propuse de comisie, precum ºi propunerile de
anulare a titlurilor anterior atribuite;
i) îndeplineºte alte sarcini primite din partea Guvernului României.
Art. 16. Ñ Secretarul comisiei are urmãtoarele atribuþii principale:
a) prezintã preºedintelui comisiei situaþia prezenþei la ºedinþã a membrilor acesteia, constatând dacã aceasta este legal constituitã;
b) propune comisiei ordinea de zi a ºedinþei;
c) prezintã comisiei dosarele, precum ºi documentele intrate prin biroul
tehnic;
d) semneazã, alãturi de preºedinte, deciziile ºi certificatele emise de
comisie;
e) semneazã legitimaþiile membrilor comisiei;
f) semneazã, alãturi de preºedinte, procesul-verbal al ºedinþei;
g) elibereazã noile certificate doveditoare beneficiarilor sau reprezentanþilor lor legali;
h) preia, împreunã cu referentul care rãspunde de evidenþa documentelor ºi de arhiva comisiei, în baza unui proces-verbal, dosarele ºi documentele fostei comisii;
i) îndeplineºte ºi alte sarcini primite din partea Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revoluþionarilor din Decembrie 1989, în cadrul competenþei acestuia.
Art. 17. Ñ ªeful biroului tehnic are urmãtoarele atribuþii principale:
a) asigurã redactarea procesului-verbal al fiecãrei ºedinþe, pe care îl
înainteazã de îndatã spre semnare;
b) întocmeºte ºi supune spre aprobare preºedintelui comisiei programarea lunarã a participãrii reprezentanþilor asociaþiilor la ºedinþã;
c) înºtiinþeazã pe fiecare reprezentant al asociaþiilor în legãturã cu
zilele când participã la ºedinþã, pe baza programãrii lunare;
d) întocmeºte ordinea de zi a fiecãrei ºedinþe, conform procedurilor
din prezentul regulament;
e) supune spre semnare preºedintelui ºi secretarului comisiei deciziile
emise în ºedinþe;
f) completeazã ºi supune spre semnare preºedintelui comisiei ºi
secretarului acesteia noile certificate;
g) prezintã spre semnare preºedintelui comisiei ordinele de deplasare
a membrilor asociaþiilor din provincie;
h) rãspunde de activitatea biroului tehnic;
i) urmãreºte ºi rãspunde de operarea în evidenþele pe calculator ale
comisiei a oricãror modificãri sau completãri intervenite ºi le transmite
Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor din Decembrie
1989;
j) preia ºi gestioneazã bunurile aflate în folosinþa comisiei;
k) întocmeºte pontajul membrilor biroului tehnic, îl supune spre aprobare preºedintelui comisiei ºi îl prezintã Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluþionarilor din Decembrie 1989 în vederea plãþii salariilor.
Art. 18. Ñ Referentul care rãspunde de evidenþa documentelor ºi de
arhiva comisiei are urmãtoarele atribuþii principale:
a) preia, gestioneazã ºi rãspunde de dosarele depuse de cei interesaþi, în condiþiile prevederilor prezentului regulament;
b) gestioneazã ºi rãspunde de dosarele ºi documentele care au aparþinut comisiei speciale instituite anterior;
c) pregãteºte ºi predã secretarului comisiei dosarele ce urmeazã a fi
discutate în fiecare ºedinþã, conform ordinii de zi stabilite în prealabil de
cãtre ºeful biroului tehnic;
d) primeºte ºi înregistreazã contestaþiile pe care le prezintã spre dezbatere conform ordinii de zi;
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e) întocmeºte o evidenþã strictã ºi rãspunde de documentele preluate
ºi emise de comisie;
f) preia ºi rãspunde de ºtampila ºi de ”timbrul secÒ pe care le aplicã
numai pe documentele semnate de cãtre persoanele desemnate prin prezentul regulament;
g) prezintã secretarului comisiei, la termenul stabilit în prezentul regulament, documentele pe care acesta urmeazã sã le înmâneze în prezenþa
sa beneficiarilor sau persoanelor împuternicite, care vor ridica aceste
documente semnând pentru ele în evidenþele întocmite conform prevederilor prezentului regulament;
h) preia, depoziteazã ºi gestioneazã certificatele ce urmeazã a fi acordate de cãtre comisie;
i) þine evidenþa strictã a oricãrui document emis de cãtre comisie sau
primit de aceasta.
CAPITOLUL IV

3

Declaraþiile persoanelor participante la Revoluþia din decembrie 1989,
recunoscute ca luptãtori, sunt valabile dacã sunt coroborate ºi cu alte
probe concludente.
Art. 25. Ñ Dosarul pentru obþinerea certificatului de ”Participant la
Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989Ò trebuie sã cuprindã:
a) declaraþie personalã;
b) declaraþii din partea a 3 martori;
c) alte documente probatorii din care sã rezulte gradul de implicare la
victoria revoluþiei;
d) copie de pe buletinul de identitate;
e) recunoaºterea din partea unei asociaþii de revoluþionari legal constituitã pânã la data de 30 decembrie 1992, dintre cele menþionate în anexele nr. 1 ºi 2;
f) alte probe, inclusiv documente utile în susþinerea cererii.
Art. 26. Ñ Declaraþia personalã trebuie sã cuprindã, în mod obligatoriu, datele prevãzute în modelul de declaraþie redat în anexa nr. 3.

Depunerea dosarelor

CAPITOLUL V

Art. 19. Ñ Persoanele îndreptãþite sã obþinã certificatele prevãzute de
lege depun la biroul tehnic al comisiei o cerere însoþitã de documentele
necesare, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procurã legalã.
Art. 20. Ñ Referentul cu evidenþa documentelor verificã existenþa în
dosar a actelor prevãzute la art. 21Ñ25, dupã caz, numeroteazã filele,
dupã care înregistreazã dosarul.
Dosarele incomplete nu se înregistreazã ºi se restituie imediat solicitantului în vederea completãrii.
Fiecare dosar primeºte un numãr de înregistrare ºi este înscris în
registrul de intrãri, iar persoanei care a depus dosarul i se înmâneazã o
dovadã care conþine numãrul de înregistrare, data depunerii, numele solicitantului ºi numãrul de file din dosar.
Art. 21. Ñ Dosarul pentru obþinerea certificatului de ”Erou-Martir al
Revoluþiei Române din Decembrie 1989Ò trebuie sã cuprindã:
a) copie legalizatã de pe certificatul de deces;
b) copie legalizatã de pe certificatul de la Parchetul General Ñ Secþia
parchetelor militare, cu menþionarea numãrului certificatului emis de
Institutul Medico-Legal;
c) declaraþii ale martorilor ºi, eventual, alte documente din care sã
rezulte data ºi locul în care a avut loc decesul ºi cauzele acestuia, activitatea desfãºuratã pânã în acel moment, precum ºi cauzele ce au condus
ulterior la deces datorat rãnirii.
Art. 22. Ñ Dosarul pentru obþinerea certificatului de ”Luptãtor pentru
Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989 Ñ RãnitÒ trebuie sã
cuprindã:
a) copie legalizatã de pe certificatul medical de rãnit din perioada
16 decembrie 1989 Ñ 10 ianuarie 1990 sau extras din registrul medical
care atestã aceastã datã;
b) copie legalizatã de pe certificatul de la Parchetul General Ñ Secþia
parchetelor militare, cu menþionarea numãrului certificatului emis de
Institutul Medico-Legal;
c) declaraþie personalã;
d) alte documente din care sã rezulte data ºi locul rãnirii, precum ºi
activitatea desfãºuratã în momentul rãnirii;
e) copie de pe buletinul de identitate;
f) alte probe, inclusiv documente utile în susþinerea cererii.
Art. 23. Ñ Dosarul pentru obþinerea certificatului de ”Luptãtor pentru
Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989 Ñ ReþinutÒ trebuie sã
cuprindã:
a) copie legalizatã de pe fiºa de camerã, de celulã sau de pe adeverinþa eliberatã de Ministerul de Interne, Procuraturã sau Direcþia generalã
a penitenciarelor din care sã rezulte perioada, locul ºi motivul reþinerii
(arestãrii);
b) declaraþie personalã;
c) declaraþii din partea a 3 martori care au calitatea de reþinut;
d) copie de pe buletinul de identitate;
e) recunoaºterea din partea unei asociaþii de revoluþionari legal constituitã pânã la data de 30 decembrie 1992, dintre cele prevãzute în anexele
nr. 1 ºi 2;
f) alte probe, inclusiv documente utile în susþinerea cererii.
Art. 24. Ñ Dosarul pentru obþinerea certificatului de ”Luptãtor pentru
Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989 Ñ Remarcat prin fapte
deosebiteÒ trebuie sã cuprindã:
a) declaraþie personalã, cu specificarea faptelor deosebite în care a
fost implicat direct;
b) declaraþii din partea a 3 martori, recunoscuþi ca revoluþionari, din
care sã rezulte gradul de implicare ºi contribuþia deosebitã la victoria revoluþiei ºi faptele deosebite ale celui pentru care sunt date;
c) recunoaºterea unei asociaþii de revoluþionari legal constituitã pânã la
data de 30 decembrie 1992, dintre cele menþionate în anexele nr. 1 ºi 2;
d) copie de pe buletinul de identitate;
e) alte documente probatorii din care sã rezulte gradul de implicare ºi
contribuþia deosebitã la victoria revoluþiei;
f) alte probe, inclusiv documente utile în susþinerea cererii.

Modul de lucru al comisiei
Art. 27. Ñ Comisia lucreazã în ºedinþe în prezenþa a cel puþin douã
treimi din numãrul total al membrilor.
Deciziile comisiei se adoptã cu votul a cel puþin douã treimi din totalul membrilor prezenþi.
Preºedintele comisiei are dreptul de vot numai în caz de paritate de
voturi.
Art. 28. Ñ Comisia stabileºte lista localitãþilor în care au avut loc lupte
în timpul revoluþiei în baza Raportului Comisiei senatoriale de cercetare a
evenimentelor din decembrie 1989.
Art. 29. Ñ Pentru fiecare localitate inclusã în lista sus-menþionatã asociaþiile de revoluþionari vor prezenta, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, o expunere a
derulãrii evenimentelor revoluþionare, detaliind momentele semnificative.
Art. 30. Ñ Activitatea comisiei se desfãºoarã în ºedinþã plenarã în
zilele de marþi, miercuri ºi joi, celelalte zile fiind afectate studierii dosarelor
ce urmeazã a fi discutate.
Art. 31. Ñ Discutarea dosarelor se face pe oraºe, grupat pe asociaþiile de revoluþionari care au emis recomandarea în condiþiile prevãzute la
art. 2 alin. 4 din Legea nr. 42/1990.
Ordinea în care se discutã dosarele este aceea a obþinerii personalitãþii juridice a asociaþiilor de revoluþionari potrivit anexelor nr. 1 ºi 2 ºi,
dacã este cazul, în ordine alfabeticã.
Art. 32. Ñ La discutarea dosarului va fi invitat ºi reprezentantul asociaþiei de revoluþionari care a dat recomandarea pentru persoanele ale
cãror dosare se discutã.
Art. 33. Ñ La cererea oricãrei persoane interesate sau din oficiu,
comisia analizeazã dosarele persoanelor care au obþinut anterior unul dintre certificatele prevãzute în Legea nr. 42/1990.
Art. 34. Ñ Dezbaterea fiecãrui caz începe prin prezentarea dosarului
de cãtre secretarul comisiei. Membrii comisiei pot consulta probele din
dosar sau pot solicita detalii de la reprezentantul desemnat al asociaþiei
de revoluþionari care a dat recomandarea, înainte de a se exprima prin
vot asupra calitãþii care se atribuie solicitantului.
Art. 35. Ñ Preºedintele comisiei supune la vot acordarea calitãþii solicitate în scris de cãtre petent. În cazul în care aceastã propunere nu
întruneºte douã treimi din numãrul voturilor membrilor comisiei prezenþi la
ºedinþã, cererea este respinsã.
Art. 36. Ñ Contestarea, în scris, de cãtre petent a deciziei comisiei
trebuie sã cuprindã noi documente sau probe care sã completeze dosarul
depus la comisie. Preºedintele comisiei supune la vot acceptarea contestaþiei. În cazul în care aceastã propunere nu întruneºte douã treimi din
numãrul voturilor membrilor comisiei prezenþi la ºedinþã, contestaþia este
respinsã, o nouã contestaþie nemaifiind admisã.
Art. 37. Ñ Dezbaterile ºi rezultatele votului sunt consemnate în stenograma ºedinþei, iar o sintezã a acestora se face în procesul-verbal al
ºedinþei, care se întocmeºte de cãtre secretariatul tehnic.
Stenogramele ºi procesele-verbale sunt arhivate ºi pãstrate pe timp
nelimitat.
Art. 38. Ñ În situaþia inexistenþei unui dosar sau a altor documente în
baza cãrora s-au emis titlurile anterioare, comisia, prin biroul tehnic, îi
înºtiinþeazã în scris pe beneficiarul titlului sau, dupã caz, pe urmaºii acestuia sã prezinte comisiei, în termenul stabilit de aceasta, documentele sau
alte probe necesare prevãzute în prezentul regulament.
Neprezentarea în termenul stabilit a documentelor sau a probelor
necesare duce la anularea certificatului anterior.
Dispoziþiile alin. 1 ºi 2 sunt aplicabile ºi în cazul dosarelor incomplete,
aflate în arhiva fostei comisii.
Art. 39. Ñ Contestarea de cãtre alte persoane interesate a certificatelor emise anterior, precum ºi a celor emise de prezenta comisie se face
în scris ºi trebuie motivatã.
Contestaþia trebuie sã cuprindã numele ºi prenumele celui contestat ºi
calitatea acestuia, numele ºi prenumele contestatarului, domiciliul, copie de
pe buletinul de identitate, precum ºi orice document care susþine
contestaþia.
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Lipsa datelor personale ale contestatarului, menþionate mai sus, precum ºi lipsa semnãturii acestuia duc la respingerea contestaþiei.
Art. 40. Ñ Decizia comisiei se comunicã atât contestatarului, cât ºi
celui contestat.
CAPITOLUL VI
Eliberarea certificatelor
Art. 41. Ñ Eliberarea certificatului doveditor se face de cãtre secretarul comisiei în termen de 15 zile de la data deciziei privind calitatea conferitã de Legea nr. 42/1990.
Art. 42. Ñ Certificatele au dimensiunile de 210mm/ 210mm (exclusiv
matca) ºi cuprinsul potrivit anexelor nr. 4Ð8 la prezentul regulament.
Acestea se tipãresc pe hârtie specialã ºi conþin urmãtoarele elemente:
a) numele ºi prenumele beneficiarului;
b) datele personale (data, anul ºi locul naºterii, prenumele tatãlui ºi al
mamei);
c) seria ºi numãrul certificatului;
d) calitatea;
e) loc pentru semnãtura preºedintelui ºi a secretarului comisiei;
f) data eliberãrii;
g) timbru sec.
Art. 43. Ñ Certificatele au regim special, fiind prenumerotate ºi având
un cod format din douã litere urmate de 5 cifre pentru fiecare categorie,
începând cu 00001, dupã cum urmeazã:
Ñ EM Ð Erou-Martir al Revoluþiei Române din Decembrie 1989;
Ñ RT Ð Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române, Rãnit;
Ñ RE Ð Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române, Reþinut;
Ñ FD Ð Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române, Remarcat prin
Fapte Deosebite;
Ñ PT Ð Participant la Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989.

Art. 44. Ñ Completarea certificatelor se face de cãtre biroul tehnic al
comisiei pe baza deciziilor emise ºi înscrise în procesul-verbal de ºedinþã.
Completarea certificatelor se face fãrã corecturi ºi ºtersãturi, în douã locuri
distincte care se vor separa prin detaºarea certificatului de matcã. Fiecare
certificat va purta semnãtura preºedintelui ºi a secretarului comisiei, ºtampila ºi sigiliul cu timbru sec.
Art. 45. Ñ Certificatul se înmâneazã beneficiarului ori mandatarului
împuternicit prin procurã legalizatã de un notar public, sau urmaºului, în
cazul eroului-martir.
Art. 46. Ñ La primirea certificatului, primitorul semneazã atât pe matca
certificatului, cât ºi în registrul special instituit. În registru se înscriu în clar
numele, prenumele, datele de identificare a titularului sau a primitorului,
precum ºi seria ºi numãrul documentului sus-menþionat.
Art. 47. Ñ În cazul pierderii, furtului sau distrugerii documentelor prevãzute în anexele nr. 4Ð8, Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluþionarilor din Decembrie 1989 elibereazã duplicate, la cererea scrisã
a titularului sau a urmaºului în cazul eroului-martir, care va prezenta
dovada publicãrii dispariþiei documentului în Monitorul Oficial al României.
CAPITOLUL VII
Dispoziþii finale
Art. 48. Ñ Comisia pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din
decembrie 1989 îºi înceteazã activitatea în termen de un an de la data
intrãrii în vigoare a Legii nr. 30 din 6 mai 1996, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996.
Art. 49. Ñ În termen de 60 de zile de la încheierea activitãþii comisiei,
toate documentele aflate în evidenþa acesteia se predau Arhivelor
Naþionale, prin grija Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revoluþionarilor din Decembrie 1989.

ANEXA Nr. 1
la regulament
TABEL

cu asociaþiile de urmaºi ai eroilor-martiri, rãniþi, reþinuþi în Revoluþia românã din decembrie 1989,
înfiinþate pânã la data de 30 decembrie 1992
Nr.
crt.

Denumirea
asociaþiei

1. ASOCIAÞIA ”17 DECEMBRIEÒ
A RÃNIÞILOR ªI FAMILIILOR ÎNDOLIATE
2. ASOCIAÞIA LUPTÃTORILOR
ÎN REVOLUÞIA DIN DECEMBRIE 1989,
RÃNIÞI, INVALIZI ªI URMAªII CELOR
DECEDAÞI
3. ASOCIAÞIA ”RÃNIÞII REVOLUÞIEI
DIN DECEMBRIE 1989Ò
4. ASOCIAÞIA ”21 DECEMBRIEÒ
5. ASOCIAÞIA PENTRU CINSTIREA
EROILOR-MARTIRI AI REVOLUÞIEI
DIN DECEMBRIE 1989
6. ASOCIAÞIA PENTRU ADEVÃRUL
REVOLUÞIEI DIN JUDEÞUL CLUJ
7. ASOCIAÞIA UMANITARÃ
”22 DECEMBRIE 1989Ò
8. ASOCIAÞIA ”21 DECEMBRIEÒ
9. ASOCIAÞIA LUPTÃTORILOR, RÃNIÞI,
INVALIZI ªI URMAªII CELOR DECEDAÞI
10. ORGANIZAÞIA ”JILAVA 21Ð22
DECEMBRIE 1989Ò
11. ASOCIAÞIA RÃNIÞILOR ªI URMAªILOR
CELOR DECEDAÞI ÎN DECEMBRIE 1989
12. ASOCIAÞIA PENTRU CINSTIREA EROILORMARTIRI AI REVOLUÞIEI DIN
DECEMBRIE 1989
13. ASOCIAÞIA LUPTÃTORILOR ÎN REVOLUÞIA
DIN DECEMBRIE 1989, RÃNIÞI, INVALIZI
ªI A URMAªILOR CELOR DECEDAÞI
14. ASOCIAÞIA ”21 DECEMBRIE 1989Ò
15. ASOCIAÞIA LUPTÃTORILOR RÃNIÞI
ÎN REVOLUÞIA DIN DECEMBRIE 1989
16. ASOCIAÞIA LUPTÃTORILR DIN TIMIªOARA
ARESTAÞI ÎN REVOLUÞIA DIN 1989

Localitatea

Sediul

Data
sentinþei

Timiºoara

Calea ªagului nr. 7

26 februarie 1990

Bucureºti

Str. Anghel Saligny
nr. 6Ð8, sectorul 5

2 martie 1990

Sibiu

Str. Tribunei nr. 12

19 martie 1990

Târgu Mureº
Bucureºti

Str. Cãlãraºilor nr. 10
Calea ªerban Vodã
nr. 237,
sectorul 4
Str. Rooswelt nr. 2,
ap. 6
Calea Bucureºti,
bl. M 18B, ap. 9
Str. Batiºtei nr. 24A,
sectorul 2
Str. Mureºenilor
nr. 24
Str. George Coºbuc
nr. 94, sectorul 4
Str. Banu Mãrãcine,
bl. 4, sc. B, ap. 10
Parcul Tineretului,
bl. 5, parter

12 aprilie 1990
17 aprilie 1990

Cluj-Napoca
Craiova
Bucureºti
Braºov
Bucureºti
Arad
Sibiu

25 mai 1990
30 august 1990
2 septembrie 1990
18 septembrie 1990
30 octombrie 1990
19 noiembrie 1990
13 decembrie 1990

Slobozia

Str. Matei Basarab
nr. 29

8 februarie 1991

Reºiþa

B-dul Muncii,
bl. 12, sc. C, ap. 4
Str. 1 Decembrie
1918, bl. C, parter
Str. Lucian Blaga
nr. 1, ap. 23B

2 aprilie 1991

Deva
Timiºoara

2 mai 1991
29 iulie 1991
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Nr.
crt.

Denumirea
asociaþiei

Localitatea

17. ASOCIAÞIA ”21 DECEMBRIE 1989Ò

Cugir

18. ASOCIAÞIA ”JILAVA '89 Ð
RÃNIÞI ªI REÞINUÞIÒ
19. FUNDAÞIA LUPTÃTORILOR DIN
REVOLUÞIE 1989, RÃNIÞI, INVALIZI
ªI URMAªII CELOR DECEDAÞI
20. ASOCIAÞIA RÃNIÞILOR ªI URMAªILOR
CELOR DECEDAÞI ÎN REVOLUÞIA
DIN DECEMBRIE 1989

Bucureºti
Piteºti
Constanþa

Sediul

Str. G. Coºbuc
nr. 15, ap. 25
Calea Dorobanþilor
nr. 56, sectorul 1
Piaþa Vasile Milea
nr. 1, et. 5,
camera 194
Str. Rãscoalei 1907
(Magazin ”CravataÒ)

5
Data
sentinþei

21 martie 1992
25 august 1992
17 septembrie 1992
10 noiembrie 1992

ANEXA Nr. 2
la regulament
TABEL

cu asociaþiile de luptãtori în Revoluþia din decembrie 1989 legal înfiinþate
pânã la data de 30 decembrie 1992
Nr.
crt.

Denumirea
asociaþiei

Localitatea

1. ASOCIAÞIA ”22 DECEMBRIE 1989Ò

Cluj-Napoca

2. ASOCIAÞIA DE CARITATE
”REVOLUÞIA ROMÂNÃ,
DECEMBRIE 1989Ò
3. ASOCIAÞIA ”CLUB 22Ò

Cluj-Napoca

4. ASOCIAÞIA ”FRÃÞIE, EGALITATE,
COLABORARE, COOPERAREÒ
5. CLUBUL ”TELEVIZIUNEA 22Ò

Timiºoara

6. ECOFORUM Ñ CLUBUL TINERILOR EROI

Bucureºti

7. ASOCIAÞIA ”16Ð21 DECEMBRIEÒ

Bucureºti

8. ASOCIAÞIA ”LIGA 22
DECEMBRIE 1989Ò
9. ASOCIAÞIA ”VICTORIAÒ

Craiova

Bucureºti

Bucureºti

Timiºoara

10. FUNDAÞIA REVOLUÞIEI DIN
ROMÂNIA Ñ DECEMBRIE 1989

Bucureºti

11. ORGANIZAÞIA ”RADIO
LIBERTATEA 22Ò

Bucureºti

12. ASOCIAÞIA LUPTÃTORILOR
DIN DECEMBRIE 1989
13. ASOCIAÞIA ”BRAªOV Ñ
DECEMBRIE 1989Ò
14. FUNDAÞIA NAÞIONALÃ A
REVOLUÞIEI DIN DECEMBRIE 1989

Târgoviºte

15. FORUMUL REVOLUÞIEI DIN
DECEMBRIE ”LIBERTATEA 1989Ò
16. LIGA NAÞIONALÃ A LUPTÃTORILOR
PENTRU VICTORIA REVOLUÞIEI DIN
DECEMBRIE 1989 ªI A CINSTIRII
EROILOR-MARTIRI
17. ASOCIAÞIA ”SIBIU Ñ
DECEMBRIE 1989Ò
18. FUNDAÞIA ”ROMÂNIA TÂNÃRÃÒ

Timiºoara

19. FUNDAÞIA JUDEÞEANÃ ARAD
A REVOLUÞIEI DIN DECEMBRIE 1989

Arad

20. ASOCIAÞIA LUPTÃTORILOR
REVOLUÞIEI DIN DECEMBRIE 1989
21. ASOCIAÞIA ”TELECOMÒ
DECEMBRIE Ô89
22. ASOCIAÞIA LUPTÃTORILOR
ÎN REVOLUÞIA DIN DECEMBRIE 1989

Bucureºti

23. LIGA NAÞIONALÃ A
LUPTÃTORILOR DIN
DECEMBRIE 1989

Bucureºti

Braºov
Timiºoara

Bucureºti

Sibiu
Bucureºti

Bucureºti
Reºiþa

Sediul

Data
sentinþei

Str. Memorandumului
nr. 6, camera 9
Str. Galaþi nr. 19

22 ianuarie 1990

B-dul Kalinin nr. 12,
sectorul 1
Str. T. Vladimirescu
nr. 6
Str. Mircea Eliade
nr. 113, sectorul 1
Str. G. Cobãlcescu
nr. 9, sectorul 1
Str. Romulus nr. 55,
sectorul 3
Str. Al.I. Cuza nr. 9,
bl. 156, parter
Str. Salciei nr. 2,
sc. C, ap. 2
Calea Victoriei
nr. 133Ð135, sc. A,
et. 3, sectorul 1
Aleea Banu Udrea
nr. 11, bl. V103,
sc. A, ap. 96,
sectorul 3
B-dul Independenþei
nr. 1, camera 18Ð19
Str. Gh. Bariþiu nr. 1

13 februarie 1990

B-dul Revoluþiei
din 1989 nr. 17,
camera 306
B-dul Victoriei nr. 1,
et. 2, camera 201
Calea Plevnei
nr. 10, sectorul 6

21 septembrie 1990

Str. Vasile Milea,
bl. 11, ap.64
B-dul Banu Manta
nr. 25, sectorul 1
Piaþa Sporturilor
nr. 10, bl. 25,
ap. 72
Str. Ion Câmpineanu
nr. 4, sectorul 1
Calea Victoriei
nr. 37, sectorul 1
Piaþa 1 Decembrie
1918, et. 3,
camera 302
Str. Ienãchiþã
Vãcãrescu nr. 20,
sectorul 4

4 octombrie 1990

7 februarie 1990

19 martie 1990
23 martie 1990
23 martie 1990
27 martie 1990
27 aprilie 1990
8 mai 1990
7 iunie 1990
13 iunie 1990

22 iunie 1990
6 august 1990

28 septembrie 1990
29 septembrie 1990

14 noiembrie 1990
19 noiembrie 1990
17 decembrie 1990
21 decembrie 1990
1 februarie 1991
1 februarie 1991
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Nr.
crt.

24
25.
26.
27.
28.

Denumirea
asociaþiei

FUNDAÞIA REVOLUÞIONARILOR
”TOMIS Ñ 22Ò
ASOCIAÞIA ”22 DECEMBRIE 1989Ò
ASOCIAÞIA LUPTÃTORILOR
DIN REVOLUÞIA ROMÂNÃ Ñ
DECEMBRIE 1989
ASOCIAÞIA LUPTÃTORILOR
DIN DECEMBRIE 1989
ASOCIAÞIA ”14 DECEMBRIE 1989Ò

Localitatea

Constanþa
Iaºi
Cluj-Napoca
Turda
Iaºi

29. ASOCIAÞIA ”CLUB 22Ò

Buzãu

30. ASOCIAÞIA ”ALIANÞA POPORULUIÒ

Bucureºti

31. ASOCIAÞIA LUPTÃTORILOR
ÎN REVOLUÞIA DIN DECEMBRIE
1989
32. ASOCIAÞIA ”25 DECEMBRIE 1989Ò

Caransebeº

33. ASOCIAÞIA ”ROMÂNIA '89Ò

Bucureºti

34. LIGA LUPTÃTORILOR
DIN DECEMBRIE 1989
35. ORGANIZAÞIA LUPTÃTORILOR
DIN DECEMBRIE 1989 PENTRU
CINSTIREA EROILOR-MARTIRI
DIN 16Ð21 DECEMBRIE 1989
36. ASOCIAÞIA ”22 DECEMBRIEÒ

Satu Mare

37. ASOCIAÞIA REVOLUÞIONARÃ
22Ð25 DECEMBRIE 1989
38. ASOCIAÞIA REVOLUÞIEI
DIN DECEMBRIE 1989

Botoºani

39. ASOCIAÞIA
”23 DECEMBRIEÐMETROUÒ

Bucureºti

40. ASOCIAÞIA ”CLUB 22 RADIOÒ

Bucureºti

Bucureºti

Bucureºti

Giurgiu

Bucureºti

Sediul

Data
sentinþei

B-dul Tomis nr. 54,
et. 1
Piaþa Unirii nr. 5A
Str. Budai Deleanu
nr. 42

11 iunie 1991

Str. 1 Decembrie
1918 nr. 7
B-dul Copou
nr. 3Ð5
Str. Mesteacãnului
nr. 1
Calea Victoriei
nr. 26, et. 1,
sectorul 3
Str. Constantin
Daicoviciu nr. 2

3 ianuarie 1992

Str. ªtirbei Vodã
nr. 170, sc. 2,
ap. 6, sectorul 2
B-dul Constructorilor
nr. 15, ap. 9,
sectorul 6
Piaþa 25 Octombrie,
camera 6
Str. Vasile Lascãr
nr. 129, sectorul 3

24 iulie 1992

Str. General
Berthelot nr. 14
Calea Naþionalã
nr. 188Ð190
Calea Dorobanþilor
nr. 135Ð145, bl. 10,
sc. 2, ap. 99,
sectorul 1
Str. Mendeleev
nr. 36Ð38,
sectorul 1
Str. General
Berthelot nr. 60Ð62,
camera 9, sectorul 1

17 noiembrie 1992

14 octombrie 1991
3 ianuarie 1992

20 ianuarie 1992
11 martie 1992
12 mai 1992
23 iulie 1992

28 august 1992
5 noiembrie 1992
16 noiembrie 1992

20 noiembrie 1992
26 noiembrie 1992

10 decembrie 1992
16 decembrie 1992

ANEXA Nr. 3
la regulament
DECLARAÞIE PERSONALÃ
Subsemnatul:
Numele ................................ Prenumele ..........................Data naºterii: ................... Luna .................... Ziua .........Anul
............ Domiciliul stabil: .................. Strada ........................................ Nr. ........... Blocul ............... Scara ......... Etajul ........
Apartamentul ............ Sectorul ................ Comuna .......................... Judeþul ..................... Telefon acasã ............................
Fiul lui ............................................................... ºi al ......................................................................
Locul de muncã: .......................................... cu sediul în ............................. Str. ........................... Nr. ........ Sectorul
............ Judeþul ................................................
Având funcþia de ................................................
Nr. copii:
minori ................
majori................ (elev, student, salariat)......................
Numãrul
certificatului
emis
...................................................
Data
.........................
Calitatea
înscrisã......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
DECLAR PE PROPRIA RÃSPUNDERE cã în timpul revoluþiei am desfãºurat urmãtoarele activitãþi pe care le apreciez
ca fiind deosebite, pe care le-am organizat, le-am condus sau la care mi-am adus o contribuþie deosebitã:
.............................................................................................................................................................................................................
Din aceste activitãþi mã cunosc: (Se vor enumera minimum 3 persoane. De la aceste persoane se prezintã declaraþiile
lor scrise din care sã rezulte cã îºi asumã rãspunderea civilã ºi penalã asupra celor declarate.)

Semnãtura,

........................................
Compression by CVISION Technologies’
PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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ROMÂNIEI

PRIMIT ASTÃZI ....................................

ACTUL DE IDENTITATE
..............................................................

AM PRIMIT CERTIFICATUL
..............................................................

DE ”EROU Ñ MARTIR AL REVOLUÞIEI
ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989Ò.

............................................ CALITATEA

LUI ......................................... ªI AL(A)

ÎN ..................................... FIUL (FIICA)

ZIUA ......... LUNA .......... ANUL ..........

NÃSCUT(Ã) LA DATA DE:

Dlui (Dnei) .....................................

SE ACORDÃ

SERIA EM NR. 00000

MATCA

COMISIA PENTRU CINSTIREA
ªI SPRIJINIREA EROILOR REVOLUÞIEI
DIN DECEMBRIE 1989

GUVERNUL

ROMÂNIEI

(Dnei) ..........................................................

ELIBERAT ASTÃZI .................................................

PREªEDINTE,

SECRETAR,

PREZENTUL CERTIFICAT ATESTÃ CALITATEA SUS-MENÞIONATÃ ÎN FAÞA AUTORITÃÞILOR PUBLICE.

ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 1 DIN LEGEA NR. 42/1990.

DIN DECEMBRIE 1989Ò

”EROU-MARTIR AL REVOLUÞIEI ROMÂNE

COMISIA PENTRU CINSTIREA ªI SPRIJINIREA EROILOR REVOLUÞIEI DIN DECEMBRIE 1989,
ÎNTRUNITÃ ÎN PLEN, A HOTÃRÂT RECUNOAªTEREA POST-MORTEM A CALITÃÞII DE

FIUL(FIICA) LUI .............................................. ªI AL(A) ........................................................

NÃSCUT(Ã) LA DATA DE: ZIUA ........... LUNA ................... ANUL ........ ÎN ....................

EXAMINÂND PROBELE DIN DOSARUL Dlui

DE EROU-MARTIR AL REVOLUÞIEI ROMÂNE
DIN DECEMBRIE 1989
SERIA
EM
NR. 00000

CERTIFICAT

COMISIA PENTRU CINSTIREA ªI SPRIJINIREA
EROILOR REVOLUÞIEI DIN DECEMBRIE 1989

GUVERNUL

ANEXA Nr. 4
la regulament
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ANEXA Nr. 4
(verso)
DREPTURILE

de care beneficiazã, potrivit Legii nr. 42/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare, urmaºii eroilor-martiri
ai Revoluþiei române din decembrie 1989
1. Urmaºii sau, dupã caz, pãrinþii eroilor-martiri ai revoluþiei vor primi, împreunã cu însemnul titlului prevãzut la
art. 1 din lege, ºi suma de 60.000 lei.
2. Urmaºii celor care au decedat ca urmare a participãrii la lupta pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989 ori
în legãturã cu evenimentele revoluþionare din decembrie 1989 au dreptul la urmãtoarea pensie minimã, la care se adaugã
pensia suplimentarã, dupã caz, dacã pensia calculatã potrivit legii pentru accident de muncã sau în timpul îndeplinirii
unei sarcini de stat sau obºteºti nu este mai mare:
Ñ 3.250 lei lunar pentru fiecare urmaº care beneficiazã de pensie de urmaº.
Prevederile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat ºi asistenþa socialã referitoare la
plata, suspendarea sau încetarea plãþii pensiilor se aplicã în mod corespunzãtor ºi pensiilor stabilite potrivit alineatului
anterior.
3. Alte drepturi:
a) prioritate la închirierea ºi cumpãrarea de locuinþe din fondul de stat;
b) stabilirea chiriei la tariful de bazã prevãzut pentru un salariu sau o pensie de pânã la 800 lei lunar, fãrã aplicarea majorãrilor ce se percep persoanelor care au un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar;
c) acordarea unei camere în plus pensionarilor de invaliditate de gradul I;
d) acordarea de credite bancare sau facilitãþi pentru cumpãrarea sau construirea unei singure locuinþe în condiþiile cele mai favorabile prevãzute de lege;
e) atribuirea fãrã platã a locurilor de veci în cimitire;
f) acces gratuit la tratament ºi consultaþii în spitalele ºi policlinicile Ministerului Sãnãtãþii ºi Ministerului Apãrãrii
Naþionale;
g) medicamente gratuite;
i) acces gratuit la sanatorii ºi baze de tratament aparþinând Ministerului Sãnãtãþii;
j) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparþinând unitãþilor cu capital de stat ºi, anual, 12
cãlãtorii gratuite pe calea feratã clasa I dus-întors. Persoanele care locuiesc în mediul rural au dreptul ºi la 12 cãlãtorii
gratuite pe an dus-întors cu trenul sau cu autobuzul unitãþilor cu capital de stat pânã în localitatea reºedinþã de judeþ. De
aceste gratuitãþi beneficiazã ºi însoþitorul pensionarului de invaliditate de gradul I;
k) scutirea de plata taxelor ºi impozitelor pentru clãdiri ºi terenul aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu
ºi abonamente Radio-Tv.;
l) scutirea de plata impozitului pe salariu;
m) posibilitatea cumulãrii pensiei cu orice alte venituri;
n) acces gratuit la creºele ºi grãdiniþele subvenþionate de stat;
p) asistenþã juridicã gratuitã acordatã prin barourile de avocaþi în cauze ce þin de obiectul Legii nr. 42/1990;
r) pensionarea cu reducerea vârstei prevãzute de lege cu 5 ani pentru pãrinþii eroilor-martiri ai revoluþiei, precum
ºi pentru soþii acestora;
s) burse pentru elevi ºi studenþi în instituþiile de învãþãmânt de stat, în condiþiile legii, indiferent de venituri, pentru soþul supravieþuitor ºi urmaºii eroului-martir;
º) obþinerea de credite bancare de maximum 50 de milioane lei pentru investiþii cu caracter productiv, contractate
între bãnci ºi beneficiari, ºi subvenþionarea de cãtre stat a dobânzilor la aceste credite în proporþie de 50%, în limitele
prevederilor bugetului anual aprobate în acest scop. Guvernul va aproba periodic actualizarea limitei creditului menþionat,
în raport cu evoluþia preþurilor;
t) prioritate la angajarea ca vânzãtori remizieri în cadrul societãþilor comerciale cu capital de stat a pensionarilor
de invaliditate care ºi-au pierdut total sau parþial capacitatea de muncã ori la închirierea de cãtre aceºtia, din fondul de
stat, a unor mici spaþii disponibile pentru activitãþi de producþie sau prestãri de servicii; acordarea câte unui mic spaþiu, cu
chirie, pentru activitãþi comerciale, de producþie sau prestãri de servicii, fãrã licitaþie;
þ) acordarea unei suprafeþe de teren în condiþiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.
Drepturile prevãzute la pct. 3 lit. f)Ði) se acordã numai pe perioada în care beneficiarii îºi pãstreazã calitatea de
urmaº.
4. Drepturile pentru urmaºi prevãzute la pct. 2 ºi 3 pot fi acordate, dupã caz, ºi pãrinþilor, bunicilor, fraþilor sau
surorilor eroilor-martiri, dacã se constatã de cãtre comisie cã la data decesului se aflau în întreþinerea acestora ºi sunt
lipsiþi de mijloace de întreþinere.
Pãrinþii eroilor-martiri, care nu se aflau în întreþinerea acestora la data decesului, vor beneficia de drepturile prevãzute la pct. 3 lit. b), e), f), g), i), k) ºi p), precum ºi de reducerea impozitului pe salariu cu 30%, precum ºi de
transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparþinând unitãþilor cu capital de stat, ºi anual, de 4 cãlãtorii gratuite pe calea feratã clasa I dus-întors. Persoanele care locuiesc în mediul rural au dreptul ºi la 4 cãlãtorii gratuite pe an dus-întors cu trenul, cu autobuzul unitãþilor cu capital de stat sau cu mijloace de transport fluviale pânã în
localitatea reºedinþã de judeþ. La data pensionãrii pentru limitã de vârstã, pãrinþii pot opta între pensia cuvenitã pentru
activitatea desfãºuratã ºi pensia prevãzutã de Legea nr. 42/1990 pentru urmaºi.
5. Soþul supravieþuitor al eroului-martir, care are în întreþinere unul sau mai mulþi copii ai acestuia, va primi, pe
lângã drepturile prevãzute la pct. 2 ºi 3, ºi o indemnizaþie lunarã egalã cu salariul de bazã minim brut pe þarã, pânã la
definitivarea studiilor în instituþiile de învãþãmânt acreditate, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani a copiilor.
În caz de deces al soþului supravieþuitor, drepturile prevãzute la alineatul precedent se acordã reprezentanþilor
legali ai copiilor minori ai eroilor-martiri.
Mamele eroilor-martiri, care din motive de sãnãtate survenite dupã pierderea copilului se pensioneazã, vor beneficia de o sumã de 3.250 lei lunar, dacã pensia calculatã, potrivit legii, nu este mai mare.
7. Dispoziþiile Legii nr. 42/1990 se aplicã, în mod corespunzãtor, ºi militarilor de orice grad, precum ºi personalului civil din Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi Ministerul de Interne care ºi-a jertfit viaþa sau a fost rãnit în luptele pentru
victoria revoluþiei ori în legãturã cu evenimentele revoluþionare din decembrie 1989, cât ºi urmaºilor acestora.
8. Tinerilor cãrora li s-a conferit titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989 ºi care la
data de 1 ianuarie 1990 aveau sub 21 de ani, prin grija Guvernului, vor fi selecþionaþi, în funcþie de calitãþile morale, de
aptitudini ºi de pregãtire, ºi recomandaþi a fi încadraþi în instituþii centrale ºi locale ºi în alte unitãþi bugetare, în funcþie de
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 167
ANEXA Nr. 5
(verso)
DREPTURILE

de care beneficiazã, conform Legii nr. 42/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
luptãtorul pentru victoria Revoluþiei române din decembrie 1989 Ñ Rãnit
Rãniþii în lupta pentru victoria Revoluþiei române din decembrie 1989 beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
1. O sumã de 40.000 lei, primitã împreunã cu însemnul titlului.
2. Persoanele care ºi-au pierdut, total sau parþial, capacitatea de muncã ca urmare a participãrii la lupta pentru
victoria Revoluþiei din decembrie 1989 ori în legãturã cu evenimentele revoluþionare din decembrie 1989, au dreptul la
urmãtoarele pensii minime, la care se adaugã pensia suplimentarã, dupã caz, dacã pensia calculatã, potrivit legii, pentru
accident de muncã sau în timpul îndeplinirii unei sarcini de stat sau obºteºti nu este mai mare:
Ñ 5.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
Ñ 4.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;
Ñ 4.000 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate.
Persoanele încadrate în gradul I de invaliditate primesc ºi o indemnizaþie lunarã de 1.000 lei.
Prevederile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat ºi asistenþa socialã referitoare la
plata, suspendarea sau încetarea plãþii pensiilor se aplicã în mod corespunzãtor ºi pensiilor stabilite potrivit pct. 2.
3. Alte drepturi:
a) prioritate la închirierea ºi cumpãrarea de locuinþe din fondul de stat;
b) stabilirea chiriei la tariful de bazã prevãzut pentru un salariu sau o pensie de pânã la 800 lei lunar, fãrã aplicarea majorãrilor ce se percep persoanelor care au un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar;
c) acordarea unei camere în plus pensionarilor de invaliditate de gradul I;
d) acordarea de credite bancare sau facilitãþi pentru cumpãrarea sau construirea unei singure locuinþe în condiþiile cele mai favorabile prevãzute de lege;
e) atribuirea fãrã platã a locurilor de veci în cimitire;
f) acces gratuit la tratament ºi consultaþii în spitalele ºi policlinicile Ministerului Sãnãtãþii ºi Ministerului Apãrãrii
Naþionale;
g) medicamente gratuite;
h) acordarea gratuitã de proteze pentru rãniþii care ºi-au pierdut total sau parþial capacitatea de muncã;
i) acces gratuit la sanatorii ºi baze de tratament aparþinând Ministerului Sãnãtãþii;
j) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparþinând unitãþilor cu capital de stat ºi, anual, 12 cãlãtorii gratuite pe calea feratã clasa I dus-întors. Persoanele care locuiesc în mediul rural au dreptul ºi la 12 cãlãtorii gratuite pe an dus-întors cu trenul sau cu autobuzul unitãþilor cu capital de stat pânã în localitatea reºedinþã de judeþ. De
aceste gratuitãþi beneficiazã ºi însoþitorul pensionarului de invaliditate de gradul I;
k) scutirea de plata taxelor ºi impozitelor pentru clãdiri ºi terenul aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu
ºi abonamente Radio-Tv.;
l) scutirea de plata impozitului pe salariu;
m) posibilitatea cumulãrii pensiei cu orice alte venituri;
n) acces gratuit la creºele ºi grãdiniþele subvenþionate de stat;
o) acordarea gratuitã a unui mijloc de transport autonom, corespunzãtor standardelor internaþionale, ºi scutirea de
taxe vamale în vederea achiziþionãrii din import a acestuia, care se încadreazã în criteriile medicale în vigoare;
p) asistenþã juridicã gratuitã acordatã prin barourile de avocaþi în cauze ce þin de obiectul Legii nr. 42/1990;
r) pensionarea cu reducerea vârstei prevãzute de lege cu 5 ani;
s) burse pentru elevi ºi studenþi în instituþiile de învãþãmânt de stat, în condiþiile legii, indiferent de venituri, pentru soþul supravieþuitor ºi urmaºii invalizilor sau rãniþilor revoluþiei;
º) obþinerea de credite bancare de maximum 50 de milioane lei pentru investiþii cu caracter productiv, contractate
între bãnci ºi beneficiari, ºi subvenþionarea de cãtre stat a dobânzilor la aceste credite în proporþie de 50%, în limitele
prevederilor bugetului anual aprobate în acest scop. Guvernul va aproba periodic actualizarea limitei creditului menþionat,
în raport cu evoluþia preþurilor;
t) prioritate la angajarea ca vânzãtori remizieri în cadrul societãþilor comerciale cu capital de stat a pensionarilor
de invaliditate care ºi-au pierdut total sau parþial capacitatea de muncã ori la închirierea de cãtre aceºtia, din fondul de
stat, a unor mici spaþii disponibile pentru activitãþi de producþie sau prestãri de servicii; acordarea câte unui mic spaþiu cu
chirie pentru activitãþi comerciale de producþie sau prestãri de servicii, fãrã licitaþie;
þ) acordarea unei suprafeþe de teren în condiþiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.
4. Contractul de muncã al luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei române din decembrie 1989, încadraþi în unitãþile
cu capital de stat, nu poate fi desfãcut decât pentru motive imputabile lor.
5. Drepturile prevãzute la pct. 3 lit. f) Ð i) se acordã numai pe perioada în care beneficiarii îºi pãstreazã calitatea de rãnit sau de pensionar de invaliditate.
6. Prefecturile ºi primãriile vor acorda sprijinul necesar rãniþilor pentru obþinerea de locuinþe, locuri de muncã ºi
pentru soluþionarea altor probleme de ordin social ºi profesional cu care aceºtia se confruntã.
7. Dispoziþiile Legii nr. 42/1990 se aplicã, în mod corespunzãtor, ºi militarilor de orice grad, precum ºi personalului civil din Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi Ministerul de Interne care ºi-a jertfit viaþa sau a fost rãnit în luptele pentru
victoria revoluþiei ori în legãturã cu evenimentele revoluþionare din decembrie 1989, cât ºi urmaºilor acestora.
8. Tinerilor cãrora li s-a conferit titlul de Luptãtor pentru victoria Revoluþiei române din decembrie 1989 ºi care la
data de 1 ianuarie 1990 aveau sub 21 de ani, prin grija Guvernului vor fi selecþionaþi, în funcþie de calitãþile morale, de
aptitudini ºi de pregãtire, ºi recomandaþi a fi încadraþi în instituþii centrale ºi locale ºi în alte unitãþi bugetare, în funcþie de
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Anexa nr. 6
(verso)
DREPTURILE

de care beneficiazã, conform Legii nr. 42/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
luptãtorul pentru victoria Revoluþiei române din decembrie 1989 Ñ Reþinut
1. Luptãtorul pentru victoria Revoluþiei române din decembrie 1989 Ñ Reþinut beneficiazã de urmãtoarele drepturi:
a) prioritate la închirierea ºi cumpãrarea de locuinþe din fondul de stat;
b) stabilirea chiriei la tariful de bazã prevãzut pentru un salariu sau o pensie de pânã la 800 lei lunar, fãrã aplicarea majorãrilor ce se percep persoanelor care au un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar;
c) acordarea unei camere în plus pensionarilor de invaliditate de gradul I;
d) acordarea de credite bancare sau facilitãþi pentru cumpãrarea sau construirea unei singure locuinþe în condiþiile cele mai favorabile prevãzute de lege;
e) atribuirea fãrã platã a locurilor de veci în cimitire;
f) acces gratuit la tratament ºi consultaþii în spitalele ºi policlinicile Ministerului Sãnãtãþii ºi Ministerului Apãrãrii
Naþionale;
i) acces gratuit la sanatorii ºi baze de tratament aparþinând Ministerului Sãnãtãþii;
j) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparþinând unitãþilor cu capital de stat ºi, anual, 12 cãlãtorii gratuite pe calea feratã clasa I dus-întors. Persoanele care locuiesc în mediul rural au dreptul ºi la 12 cãlãtorii gratuite pe an dus-întors cu trenul sau cu autobuzul unitãþilor cu capital de stat pânã în localitatea reºedinþã de judeþ. De
aceste gratuitãþi beneficiazã ºi însoþitorul pensionarului de invaliditate de gradul I;
k) scutirea de plata taxelor ºi impozitelor pentru clãdiri ºi terenul aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu
ºi abonamente Radio-Tv.;
l) scutirea de plata impozitului pe salariu;
m) posibilitatea cumulãrii pensiei cu orice alte venituri;
n) acces gratuit la creºele ºi grãdiniþele subvenþionate de stat;
p) asistenþã juridicã gratuitã acordatã prin barourile de avocaþi în cauze ce þin de obiectul Legii nr. 42/1990;
r) pensionarea cu reducerea vârstei prevãzute de lege cu 5 ani;
s) burse pentru elevi ºi studenþi în instituþiile de învãþãmânt de stat, în condiþiile legii, indiferent de venituri, pentru soþul supravieþuitor ºi urmaºii invalizilor sau rãniþilor revoluþiei;
º) obþinerea de credite bancare de maximum 50 de milioane lei pentru investiþii cu caracter productiv, contractate
între bãnci ºi beneficiari, ºi subvenþionarea de cãtre stat a dobânzilor la aceste credite în proporþie de 50%, în limitele
prevederilor bugetului anual aprobate în acest scop. Guvernul va aproba periodic actualizarea limitei creditului menþionat,
în raport cu evoluþia preþurilor;
t) prioritate la angajarea ca vânzãtori remizieri în cadrul societãþilor comerciale cu capital de stat a pensionarilor
de invaliditate care ºi-au pierdut total sau parþial capacitatea de muncã ori la închirierea de cãtre aceºtia, din fondul de
stat, a unor mici spaþii disponibile pentru activitãþi de producþie sau prestãri de servicii; acordarea câte unui mic spaþiu cu
chirie pentru activitãþi comerciale, de producþie sau prestãri de servicii, fãrã licitaþie;
þ) acordarea unei suprafeþe de teren în condiþiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.
2. Contractul de muncã al acestuia, încadrat în unitãþile cu capital de stat, nu poate fi desfãcut decât pentru
motive imputabile lui.
3. Tinerilor cãrora li s-a conferit titlul de Luptãtor pentru victoria Revoluþiei române din Decembrie 1989 ºi care la
data de 1 ianuarie 1990 aveau sub 21 de ani, prin grija Guvernului, vor fi selecþionaþi, în funcþie de calitãþile morale, de
aptitudini ºi de pregãtire, ºi recomandaþi a fi încadraþi în instituþii centrale ºi locale ºi în alte unitãþi bugetare, în funcþie de
competenþa lor ºi cu respectarea prevederilor legale.
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 167
ANEXA Nr. 7
(verso)
DREPTURILE

de care beneficiazã, conform Legii nr. 42/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
luptãtorul pentru victoria Revoluþiei române din decembrie 1989 Ñ Remarcat prin fapte deosebite
1. Luptãtorul pentru victoria Revoluþiei române din decembrie 1989 Ñ Remarcat prin fapte deosebite beneficiazã
de urmãtoarele drepturi:
a) prioritate la închirierea ºi cumpãrarea de locuinþe din fondul de stat;
b) stabilirea chiriei la tariful de bazã prevãzut pentru un salariu sau o pensie de pânã la 800 lei lunar, fãrã aplicarea majorãrilor ce se percep persoanelor care au un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar;
c) acordarea unei camere în plus pensionarilor de invaliditate de gradul I;
d) acordarea de credite bancare sau facilitãþi pentru cumpãrarea sau construirea unei singure locuinþe în condiþiile cele mai favorizate prevãzute de lege;
e) atribuirea fãrã platã a locurilor de veci în cimitire;
f) acces gratuit la tratament ºi consultaþii în spitalele ºi policlinicile Ministerului Sãnãtãþii ºi Ministerului Apãrãrii
Naþionale;
i) acces gratuit la sanatorii ºi baze de tratament aparþinând Ministerului Sãnãtãþii;
j) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparþinând unitãþilor cu capital de stat ºi, anual, 12 cãlãtorii gratuite pe calea feratã clasa I dus-întors. Persoanele care locuiesc în mediul rural au dreptul ºi la 12 cãlãtorii gratuite pe an dus-întors cu trenul sau cu autobuzul unitãþilor cu capital de stat pânã în localitatea reºedinþã de judeþ. De
aceste gratuitãþi beneficiazã ºi însoþitorul pensionarului de invaliditate de gradul I;
k) scutirea de plata taxelor ºi impozitelor pentru clãdiri ºi terenul aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu
ºi abonamente Radio-Tv.;
l) scutirea de plata impozitului pe salariu;
m) posibilitatea cumulãrii pensiei cu orice alte venituri;
n) acces gratuit la creºele ºi grãdiniþele subvenþionate de stat;
p) asistenþã juridicã gratuitã acordatã prin barourile de avocaþi în cauze ce þin de obiectul Legii nr. 42/1990;
r) pensionarea cu reducerea vârstei prevãzute de lege cu 5 ani;
s) burse pentru elevi ºi studenþi în instituþiile de învãþãmânt de stat, în condiþiile legii, indiferent de venituri, pentru soþul supravieþuitor ºi urmaºii invalizilor sau rãniþilor revoluþiei;
º) obþinerea de credite bancare de maximum 50 de milioane lei pentru investiþii cu caracter productiv, contractate
între bãnci ºi beneficiari, ºi subvenþionarea de cãtre stat a dobânzilor la aceste credite în proporþie de 50%, în limitele
prevederilor bugetului anual aprobate în acest scop. Guvernul va aproba periodic actualizarea limitei creditului menþionat,
în raport cu evoluþia preþurilor;
t) prioritate la angajarea ca vânzãtori remizieri în cadrul societãþilor comerciale cu capital de stat a pensionarilor
de invaliditate care ºi-au pierdut total sau parþial capacitatea de muncã ori la închirierea de cãtre aceºtia, din fondul de
stat a unor mici spaþii disponibile pentru activitãþi de producþie sau prestãri de servicii; acordarea câte unui mic spaþiu cu
chirie pentru activitãþi comerciale, de producþie sau prestãri de servicii, fãrã licitaþie;
þ) acordarea unei suprafeþe de teren în condiþiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.
2. Contractul de muncã al acestuia, încadrat în unitãþile cu capital de stat, nu poate fi desfãcut decât pentru
motive imputabile lui.
3. Tinerilor cãrora li s-a conferit titlul de Luptãtor pentru victoria Revoluþiei române din Decembrie 1989 ºi care la
data de 1 ianuarie 1990 aveau sub 21 de ani, prin grija Guvernului, vor fi selecþionaþi, în funcþie de calitãþile morale, de
aptitudini ºi de pregãtire, ºi recomandaþi a fi încadraþi în instituþii centrale ºi locale ºi în alte unitãþi bugetare, în funcþie de
competenþa lor ºi cu respectarea prevederilor legale.
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ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI:
ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie
1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor
atrãgând inexistenþa acestora.
Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989,
pentru a fi informaþi cu privire la dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de
afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate prevãzute de lege, Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ, cu sediul în Bucureºti, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, str. Blanduziei nr. 1,
sectorul 2, invitã societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum
ºi pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest scop, zilnic, între orele 8,00Ñ15,00, iar vinerea,
între orele 8,00Ñ13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1996, preþurile practicate de regie pentru publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale
sau la filialele societãþilor comerciale: RODIPET Ñ S.A. (telefon 400.15.10), AMCO PRES Ñ
S.R.L. (telefon 643.93.90) ºi GEMINA PRES Ñ S.R.L. (telefon 628.33.73), sunt urmãtoarele:

Nr.
crt.

Denumirea publicaþiei

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ

Valoarea
abonamentului anual
Ñ lei Ñ
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

121.000

30.250

33.275

36.600

40.260

75.000

ÑÑ

ÑÑ

ÑÑ

ÑÑ

221.000

55.250

55.250

55.250

55.250

415.000

103.750

103.750

103.750

103.750

76.800

19.200

19.200

19.200

19.200

400.000
48.000
108.000

100.000
12.000
27.000

100.000
13.200
29.700

100.000
14.520
32.670

100.000
15.970
35.900

21.000
8.000
27.000

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã
2. Monitorul Oficial al României, în limba
românã, numere bis, de dimensiunea
unei cãrþi (de peste 48 pagini/exemplar),
care nu se includ în abonamentul de la
nr. crt. 1
3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã
4. Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a
5. Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a
6. Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a
7. Colecþia Legislaþia României
8. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
9. Repertoriul actelor publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I
10. Decizii ale Curþii Constituþionale
11. Legislaþia României, ediþii trilingve

Foarte important!
Abonamentul anual vã conferã informaþii complete ºi prompte cu privire la legislaþie ºi o
economie importantã în bugetul dumneavoastrã.
Pentru informaþii suplimentare, vã rugãm sã vã adresaþi la telefon 614.24.29 sau
fax 312.47.03.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 668.55.58 ºi 614.17.39.
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