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SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 23.04.2014 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 23.04.2014, ora 1500. 

 

Ordinea de zi a şedinţei din data de 23.04.2014 a fost următoarea: 

11..  DDiissccuuttaarreeaa  pprroocceedduurriiii  ddee  vveerriiffiiccaarree  şşii  aannuullaarree  aa  ttiittlluurriilloorr  ddoobbâânnddiittee  

ffăărrăă  rreessppeeccttaarreeaa  ddiissppoozziiţţiiiilloorr  lleeggaallee,,  îînn  bbaazzaa  aarrtt..  4499  ddiinn  HH..GG..  nnrr..  

11441122//22000044  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  NNoorrmmeelloorr  mmeettooddoollooggiiccee  ddee  aapplliiccaarree  aa  

LLeeggiiii    rreeccuunnooşşttiinnţţeeii  ffaaţţăă  ddee  eerrooiiii--mmaarrttiirrii  şşii  lluuppttăăttoorriiii  ccaarree  aauu  

ccoonnttrriibbuuiitt  llaa  vviiccttoorriiaa  RReevvoolluuţţiieeii  rroommâânnee  ddiinn  ddeecceemmbbrriiee  11998899,,  

pprreeccuumm  şşii  ffaaţţăă  ddee  ppeerrssooaanneellee  ccaarree  şşii--aauu  jjeerrttffiitt  vviiaaţţaa  ssaauu  aauu  aavvuutt  ddee  

ssuuffeerriitt  îînn  uurrmmaa  rreevvoolltteeii  mmuunncciittoorreeşşttii  aannttiiccoommuunniissttee  ddee  llaa  BBrraaşşoovv  

ddiinn  nnooiieemmbbrriiee  11998877,,  nnrr..  334411//22000044..  

22..  DDiivveerrssee  

 
 

La lucrările şedinţei au participat 6 parlamentari din totalul de 8 
membri ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian - George, 
Vicepreşedinte senator Coca Laurenţiu - Florian, deputat Firczak Gheorghe,  
deputat Manea Victor - Gheorghe, deputat Mircovici Niculae, senator Popa 
Nicolae - Vlad 

 



Din partea Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor 
luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat in Romania în 
perioada 1945-1989  a participat domnul Secretar de stat Adrian Sanda. 

 
Preşedintele Comisiei, domnul deputat Sefer Cristian - 

George, a declarat deschise lucrările comisiei şi a prezentat proiectul 
ordinii de zi, pe care l-a supus la vot.  

 
 S-a votat în unanimitate. 
 
La primul punct al ordinii de zi, cu privire la ddiissccuuttaarreeaa  

pprroocceedduurriiii  ddee  vveerriiffiiccaarree  şşii  aannuullaarree  aa  ttiittlluurriilloorr  ddoobbâânnddiittee  ffăărrăă  rreessppeeccttaarreeaa  
ddiissppoozziiţţiiiilloorr  lleeggaallee,,  îînn  bbaazzaa  aarrtt..  4499  ddiinn  HH..GG..  nnrr..  11441122//22000044,, domnul 
deputat Sefer Cristian - George, preşedintele comisiei, a solicitat 
domnului secretar de stat Adrian Sanda să facă o prezentare a situaţiei 
actuale de la nivelul secretariatului de stat în privinţa analizei sesizărilor 
făcute în baza art. 49 din normele metodologice. 

 
Domnul secretar de stat Adrian Sanda a precizat faptul că în 

momentul de faţă există păreri contradictorii cu privire la modul de lucru în 
baza art. 49 şi consideră că este necesară stabilirea unei proceduri unitare 
care să aibă acordul tuturor celor implicaţi în acest demers, atât din partea 
Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instaurat in Romania în perioada 1945-1989 cât şi din 
partea CPRD 1989. 

 
Domnul deputat Mircovici Niculae, şi-a exprimat susţinerea 

pentru acest demers, considerând că este necesar, ca înainte să se demareze 
orice acţiune de verificare a modului în care s-au obţinut anumite titluri 
asupra cărora planează suspiciuni, să existe o procedură clară care să 
asigure atât eliminarea impostorilor din rândul revoluţionarilor dar şi 
protejarea celor care în mod real au contribuit prin merite deosebite la 
victoria Revoluţiei române. 

 
Domnul senator Popa Nicolae - Vlad, a propus solicitarea 

punctului de vedere de la instituţiile abilitate în interpretarea dispoziţiilor 
normative asupra cărora există opinii divergente. 

 
 
 
 
 



Domnul deputat Sefer Cristian - George, preşedintele 
comisiei, în urma analizei părerii exprimate de toţi membrii comisiei pe 
acest aspect, a propus ca CPRD 1989 să mandateze Secretariatul de stat 
pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist 
instaurat in Romania în perioada 1945-1989 să solicite un punct de vedere 
de la Ministerul Justiţiei cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 49 din 
normele metodologice. Totodată în funcţie de acest răspuns să fie iniţiate, 
daca este cazul, modificările normative necesare. 

 
Domnul secretar de stat Adrian Sanda şi-a asumat, în numele 

Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva 
regimului comunist instaurat in Romania în perioada 1945-1989, acest 
demers, urmând ca să informeze asupra demersurilor efectuate în 
următoarea şedinţă a CPRD 1989. 

 
 S-a supus la vot. 
 S-a votat în unanimitate. 
 
 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, neexistând alte subiecte propuse 
dezbaterii domnul deputat Sefer Cristian George, preşedintele 
comisiei, a declarat şedinţa închisă. 
 
 
 
 
 

Preşedinte CPRD 1989 
Cristian George SEFER 

 
  


