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Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
Cabinet Preşedinte  
    

COMUNICAT 
 

Vă anunţăm că în data de 07 iulie 2010 a fost publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 467 bis lista finală a persoanelor cărora le-a fost 
preschimbat certificatul de revoluţionar conform Legii nr 341/2004 a 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Vă reamintim că potrivit legislaţiei în vigoare, art. 20 din H.G. 1412/2004, 
de la data de 07 iulie 2010 începe să curgă termenul de 6 luni în care 
“persoanele nemulţumite de nepreschimbarea certificatului doveditor sau care 
consideră, pe bază de probe, că în cazul altor persoane cărora le-a fost 
preschimbat certificatul doveditor nu au fost respectate prevederile Legii nr. 
341/2004 sau ale prezentelor norme metodologice pot face contestaţie la 
Comisia Parlamentară, în termen de maximum 6 luni de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei finale prevăzute la art. 19 alin. 
(1). De asemenea, în cuprinsul contestaţiei vor fi prezentate expres şi lipsit de 
orice echivoc datele de identificare a contestatarului, actele sau faptele 
contestate şi, totodată, vor fi anexate documente doveditoare în susţinerea 
contestaţiei.” 
 

Totodata, art 49 din HG nr.1412/04 prevede faptul că “în cazul în care, pe 
baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei 
personae fizice sau juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile 
tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau 
de prezentele norme metodologice, SSPR va proceda la anularea certificatelor 
respective şi va propune Preşedintelui României retragerea titlurilor atribuite în 
baza acestora. Analiza elementelor de noutate şi decizia cu privire la anularea 
certificatelor sunt de competenţa comisiei prevăzute de art. 13 (n.p. SSPR), până 
la expirarea termenului de preschimbare a certificatelor, iar după acest termen 
competenţa revine unei comisii formate din angajaţi ai SSPR, numiţi prin ordin 
al secretarului de stat.Anularea certificatelor şi înaintarea propunerii de retragere 
a titlurilor se fac de către SSPR, cu avizul Comisiei Parlamentare.” 
 

Vă comunicăm, de asemenea, faptul că lista publicată de către SSPR în 
MO nr. 467 bis din 7 iulie 2010 va fi analizată si de către CPRD89, urmând a fi 
sesizat SSPR în situaţia în care vor fi indentificate greseli. 
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