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NORME METODOLOGICE INTERNE 
 

privind soluţionarea contestaţiilor depuse în baza Legii nr.341/2004 
 

Adoptate de Comisia Parlamentară a  Revoluţionarilor din Decembrie 1989 (CPRD),  
în şedinţa din data de 07.04.2021 

 
 
- În baza prevederilor Legii nr.341/2004 care menţionează la art.9 alin.5 că CPRD 
soluţionează contestaţiile care îi sunt adresate potrivit normelor metodologice stabilite în 
acest sens 
 
- Luând în considerare că CPRD este obligată de lege, aşa cum este prevăzut în art.20 
alin.4 din H.G. nr.1412/2004, să comunice modul de soluţionare a contestaţiilor, atât 
către contestatar cât şi către Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor 
Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989 
(SSRML) 
 
- Pentru a crea cadrul legal necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţii de 
soluţionare a contestaţiilor la CPRD 
 
- În baza prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CPRD care 
menţionează la art.4 alin.2 lit.c) că se adoptă hotărâri în chestiuni care interesează bunul 
mers al activităţii comisiei, la art.4 alin.2 lit.d) şi art.8 alin.1 faptul că poate constitui 
subcomisii şi la art.12 lit.b) faptul că CPRD primeşte şi soluţionează contestaţiile 
prevăzute la art.9 alin.5 din Legea nr.341/2004 
 
CPRD elaborează şi adoptă prezentele norme metodologice interne: 
 
Dispoziţii generale  
 
Art. 1 – Prezentele norme metodologice interne cuprind dispoziţii în vederea detalierii 

modului în care se va realiza soluţionarea contestaţiilor depuse la CPRD în 
termenul legal stabilit, conform Legii nr.341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

 
Art. 2 – Pentru a nu îngreuna prin birocratizare activitatea CPRD, întru-cât numărul mare 

de contestaţii ar face imposibilă soluţionarea acestora în termenul stabilit de lege, 
CPRD nu va comunica contestatarilor modul de soluţionare a contestaţiilor decât 
în momentul finalizării analizei şi luării deciziei finale pentru fiecare caz în parte.  

 
Art. 3 – Normele metodologice interne sunt elaborate şi adoptate de CPRD în vederea 

realizării unei proceduri unitare şi complete de soluţionare a contestaţiilor depuse. 
 
Art. 4 – În îndeplinirea atribuţiilor sale, CPRD constituie o Subcomisie formată din cel 

puţin trei membri ai CPRD.  
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Art. 5 – SSRML va asigura Subcomisiei întregul sprijin în soluţionarea contestaţiilor, 

participând activ la activitatea desfăşurată.  
 
Art. 6 – Locul de desfăşurare a activităţii de soluţionare a contestaţiilor este sediul CPRD, 

unde se va asigura prin grija Comisiei spaţiul necesar personalului de specialitate 
din SSRML şi depozitării documentelor solicitate, când este cazul. 

 
Art. 7 – Pentru a fi luate în considerare, contestaţiile trebuie să îndeplinească toate 

condiţiile de formă şi fond cerute de Legea nr.341/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 
Art. 8 – Contestațiile depuse la CPRD peste termenul maxim de 30 zile prevăzut de 

art.21^3 din Normele de punere în aplicare a Legii nr.341/2004 nu vor fi luate în 
considerare, acesta fiind un termen de decădere. Petentului în cauză i se va 
comunica intervenirea tardivității contestației sale. 

 
Art. 9 – Contestaţiile pe care CPRD le analizează sunt de două categorii:  

a) Contestarea ne-preschimbării certificatului doveditor al calităţii de 
revoluţionar; 

b) Contestarea calităţii de revoluţionar a unor persoane a căror certificate au fost 
preschimbate. 

 
Art. 10 – Discutarea contestaţiilor se face în ordinea înregistrării în Registrul de intrări-
ieşiri al CPRD-Contestaţii. 
 
Art. 11 – Pentru situaţiile neclare, atunci când apar declaraţii contradictorii în 

documentele din dosarul de preschimbare, sau atunci când dosarul de 
preschimbare este distrus sau deteriorat şi nu poate fi studiat, vor fi invitaţi 
preşedinţii de organizaţii care au dat avizul, precum şi contestatarul. Prezenţa 
acestora este obligatorie, în vederea soluţionării contestaţiei. Absenţa acestora va 
duce la respingerea contestaţiei de către CPRD.  

 
Art. 12 – Soluţionarea contestaţiilor se va baza pe documentele prezente în dosarul de 

preschimbare. Se vor accepta alte documente doar în situaţiile prevăzute la art.11 
şi numai acele documente din epocă, cele autentice. 

 
Art. 13 – Contestaţiile primite de CPRD în termenul legal sunt înregistrate într-un 

registru separat faţă de Registrul ordinar al CPRD, cel destinat altor tipuri de 
petiţii şi arhivate în dosare special constituite de CPRD prin aparatul tehnic al 
comisiei, pe categorii. 

 
Art. 14 – Lipsa datelor personale complete ale solicitantului, necesare pentru identificarea 

sa ori a persoanei contestate, cu respectarea Regulamentului UE privind GPDR, 
precum şi lipsa semnăturii acestuia duc la neluarea în consideraţie a  contestaţiei. 
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Art. 15 – (1) Contestaţia de nepreschimbare a certificatului doveditor împreună cu 
dosarul de preschimbare al persoanei contestatare sunt analizate în prealabil de 
personalul tehnic de la CPRD pentru întocmirea unui Raport tehnic. 

 (2) Când se apreciază că este necesar, personalul tehnic poate solicita, pentru 
realizarea Raportului tehnic, informaţii suplimentare de la SSRML.  
(3) Personalul tehnic va prezenta Subcomisiei de analiză a contestaţiei, pentru 
fiecare caz în parte, Raportul tehnic.  

 
Art. 16 – Dacă toate elementele de formă şi fond prevăzute sunt îndeplinite, se trece la 

judecarea contestaţiei în Subcomisie. 
 
Art. 17 – Subcomisia analizează dosarul de preschimbare urmărind identificarea 

elementelor menţionate în contestaţie. Aceasta va întocmi în urma verificărilor 
efectuate, pentru fiecare contestaţie, un proces-verbal cu propunerea de avizare 
favorabilă sau nefavorabilă pentru preschimbarea certificatului doveditor. 
Procesul-verbal va fi prezentat în plenul CPRD pentru vot, se va arhiva la CPRD, 
împreună cu contestaţia şi va sta la baza întocmirii Sintezei şedinţei CPRD.  

 
Art. 18 – Verificarea dosarului prezentat de către SSRML se poate face în prezenţa unui 

reprezentant al instituţiei, care va indica şi punctul de vedere al acesteia privind 
nepromovarea dosarului pus în discuţie. 

 
Art. 19 – La discutarea dosarului poate fi invitat, dacă se consideră necesar, un 

reprezentant împuternicit din partea organizaţiei de revoluţionari. 
 
Art. 20 – În situaţia în care vor fi necesare şi alte demersuri, adrese către diferite instituţii, 

deplasări în ţară pentru efectuare de cercetări etc., în vederea soluţionării 
contestaţiei, se va face propunerea în acest sens, drept pentru care se va proceda la 
amânarea propunerii de acordare sau nu a avizului, până la clarificarea situaţiei.  

 
Art. 21 – Dezbaterea fiecărui caz începe prin prezentarea dosarului de preschimbare şi a 

Raportului tehnic de către secretarul Subcomisiei. Membrii Subcomisiei consultă 
probele din dosar înainte de a se exprima prin vot asupra contestaţiei. 

 
Art. 22 – După analizarea dosarului de preschimbare, preşedintele Subcomisiei supune la 

vot avizarea favorabilă sau nefavorabilă a contestaţiei. Decizia se ia în 
unanimitate urmând a fi supusă votului plenului CPRD. 

 
Art. 23 – În cazul în care în Subcomisie nu există unitate de vederi, dosarul în cauză va fi 

analizat şi soluţionat în plenul CPRD.  
 
Art. 24 – Hotărârea CPRD poate fi: 
- de avizare favorabilă; 
- de avizare nefavorabilă; 
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- de audiere a contestatarului sau/şi a preşedintelui/reprezentantului din partea 
organizaţiei din care face parte, pentru obţinerea de informaţii suplimentare atunci când 
apar situaţiile prevăzute la art.11; 
- de amânare până la obţinerea de alte informaţii suplimentare, dacă situaţia o cere. 
 
Art. 25 – Hotărârea definitivă a CPRD, după epuizarea tuturor etapelor prevăzute de 

prezentele norme metodologice interne, se comunică SSRML şi contestatarului 
(sau după caz celui contestat). 

  
Art. 26 – Contestaţiile împotriva altor persoane se formulează nominal, anexându-se 

dovezile autentice pe care se bazează contestaţia. De asemenea, contestaţiile 
anonime formulate împotriva uneia sau mai multor persoane, care au obţinut 
avizul unei alte asociaţii decât a celei din care face parte, precum şi orice altă 
contestaţie care nu face referire strict la calitatea de revoluţionar a unei persoane, 
nu vor fi luate în considerare. 

 
Art. 27 – Pentru verificarea dosarului de preschimbare se va urma procedura prevăzută 

pentru analiza ne-preschimbării certificatului doveditor al calităţii de revoluţionar 
din prezentele norme metodologice interne. 

 
Art. 28 – În situaţia în care se consideră necesar, CPRD poate solicita prezenţa 

contestatarului, a persoanei contestate, a preşedintelui/reprezentantului asociaţiei 
de revoluţionari, precum şi a oricărei alte persoane martor, în faţa membrilor 
Subcomisiei. 

 
Art. 29 – În situaţia în care se apreciază că sunt întrunite elementele pentru admiterea 

contestaţiei, respectiv retragerea calităţii obţinută de persoana contestată, 
chemarea acesteia la Subcomisie este obligatorie. Neprezentarea persoanei 
contestate, atunci când este solicitată, la Subcomisie, conduce la luarea hotărârii 
în absenţa acesteia.  

 
Art. 30 – Dacă toate elementele de formă şi fond sunt îndeplinite se trece la judecarea 

contestaţiei prin studierea dosarului de preschimbare al celui contestat. 
 
Art. 31 – Subcomisia analizează dosarul celui contestat urmărind identificarea 

elementelor menţionate în contestaţie. 
 
Dispoziţii finale 
 
Art. 32 – CPRD poate solicita SSRML orice date suplimentare care pot ajuta în judecarea 

contestaţiei, iar acesta este obligat să le pună la dispoziţie în termenul de 
maximum 5 zile de la solicitare. 

 
Art. 33 – Deşi soluţionarea contestaţiilor este atributul legal al CPRD, SSRML va 

întreprinde toate demersurile legale pentru sprijinirea activităţii de soluţionare a 
contestaţiilor prin personal de specialitate, logistică şi toate documentele necesare.  
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Art. 34 – În activitatea de soluţionare a contestaţiilor, CPRD poate apela la orice instituţie 

a statului, care este obligată să sprijine cu celeritate activitatea acesteia. 
 
Art. 35 – În cazul constatării unor posibile infracţiuni precum: declaraţii mincinoase, fals, 

uz de fals etc., CPRD va sesiza organele de urmărire penală, pentru fiecare 
persoană implicată (titularul cererii de preschimbare, preşedintele organizaţiei de 
revoluţionari care a dat avizul, contestatarul de rea credinţă, martorii care au făcut 
declaraţii mincinoase etc.).  

 
Art. 36 – CPRD poate apela şi la sprijinul asociaţiilor de revoluţionari, dacă în activitatea 

de soluţionare a contestaţiilor consideră necesar aportul acestora, inclusiv prin 
deplasarea unor membri ai CPRD în localităţile unde s-au derulat evenimentele 
din decembrie 1989.  

 
Art. 37 – Aceste norme metodologice interne pot fi modificate şi completate ulterior de 

CPRD în funcţie de necesităţile viitoare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
  

Deputat  Adrian SOLOMON    Deputat  Silviu-Titus PĂUNESCU 
 


