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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 25.11.2014 

 
 Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi 25.11.2014, ora 
1500. 
 Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 
 
 1. Prezentarea stadiului adresei CPRD 1989 către C.S.M. cu 
privire la procedura de lucru în cazul hotărârilor judecătoreşti 
definitive şi irevocabile; 
 2. Discutarea sentinţei civile nr.334/2014 a Curţii de Apel 
Craiova; 
 3. Diverse. 
 
 
 
 La lucrările şedinţei au participat 8 parlamentari din totalul de 9 
membri ai Comisiei astfel: Preşedinte deputat Sefer Cristian-George, 
Vicepreşedinte senator Coca Laurenţiu-Florian, Secretar senator Paşca 
Liviu-Titus, senator Popa Nicolae-Vlad, deputat Mircovici Niculae, deputat 
Firczak Gheorghe, deputat Manea Victor-Gheorghe, deputat Gudu Vasile. 
 
 Preşedintele Comisiei, domnul deputat Sefer Cristian-George, a 
constatat că şedinţa este statutar constituită, a declarat deschise lucrările 
comisiei şi a prezentat proiectul ordinii de zi, pe care l-a supus la vot. 
 
 S-a votat în unanimitate 
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 La primul punct al ordinii de zi, s-a prezentat stadiul solicitării 
CPRD 1989 adresate Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), prin care 
se cere un punct de vedere cu privire la şentinţele Instanţelor de judecată 
prin care comisia este obligată la acordare avizului pentru eliberarea 
titlului. 
 Aşa cum s-a stabilit în şedinţele anterioare, în care majoritatea 
membrilor comisiei au considerat că prin obligarea la acordarea avizului se 
instituie un mandat imperativ, s-a procedat la emiterea către CSM a unei 
solicitări pentru emiterea unui punct de vedere. 
 Solicitarea şi răspunsul CSM, transmis în data de 24.11.2014 şi 
înregistrată în data de 25.11.2014, au fost ataşate în copie în mapa de 
şedinţă. 
 În principiu, Consiliul Superior al Magistraturii îşi declină 
competenţa de soluţionare a conflictului ivit, arătând faptul că sesizarea a 
fost transmisă Institutului Naţional al Magistraturii, pentru a fi avută în 
vederea activităţii de formare continuă a judecătorilor. 
 
 Domnul deputat Mircovici Niculae, a considerat răspunsul 
CSM ca fiind legal, totuşi consideră că sentinţele prin care CPRD 1989 este 
obligată să acorde aviz favorabil ar fi putut fi evitate în situaţia în care 
problema personalului insuficient al comisiei ar fi fost rezolvată. Aceasta 
arată faptul că personalul comisiei este insuficient şi nu este calificat pentru 
susţinerea proceselor aflate pe rolul instanţelor în care CPRD 1989 este 
parte. Domnul deputat Mircovici a reamintit că CPRD1989 a solicitat 
conducerii parlamentului, în numeroase rânduri, angajarea unui jurist la 
comisie, solicitări rămase fără rezultat. 
 Domnul deputat Mircovici a considerat că această problemă trebuie 
adusă din nou la cunoştinţă conducerii celor două camere, deoarece lipsa 
personalului de specialitate a CPRD 1989, a dus la  imposibilitatea 
exprimării punctelor de vedere în instanţă.  
 Domnul deputat Mircovici propune să se facă o adresă către birourile 
permanente ale cele două camere ale Parlamentului României, cu privire la 
răspunsul CSM, să se arate numărul mare de procese pe rol, solicitarea 
detaşării unui jurist  pentru soluţionarea cât mai grabnică şi deblocarea 
acestei situaţii, fie prin angajarea unui personal specializat care să 
reprezinte parlamentul, CPRD 1989 neavând personalitate juridică în 
instanţă, fie să angajeze o casă de avocatură, care să reprezinte interesele 
noastre.  
 Domnia sa a menţionat faptul că a solicitat preşedintelui Camerei 
Deputaţilor în nenumărate rânduri, în nume personal, soluţionarea acestei 
probleme, dar până în acest moment nu s-a reuşit obţinerea unui răspuns 
favorabil.  
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Având în vedere aceste aspecte s-a propus emiterea unei adrese către 
conducere celor două camere prin care să se arate situaţia existentă la 
nivelul comisiei, să se sublinieze opinia existenţei unui mandat imperativ şi 
ca atare să se solicite analiza posibilităţii sesizării Curţii Constituţionale a 
României cu un posibil conflict constituţional între puterile legislativă şi 
judecătorească. 

   
 S-a supus la vot întocmirea adresei către conducerea 
Parlamentului. 
 S-a votat în unanimitate. 
 
 La punctul doi al ordinii de zi,  domnul preşedinte Sefer 
Cristian-George a prezentat Sentinţa Civilă nr. 334/2014 a Curţii de Apel 
Craiova, prin care CPRD 1989 a fost sancţionată în baza art. 24 alin. 1 şi 2 
din Legea 554/2004 pentru nepunere în aplicare a hotărârii 580/2012 a 
Curţii de Apel Craiova rămasă definitivă prin respingerea recursului 
promovat de către CPRD 1989.  
 Prin aceasta CPRD 1989, este obligată  să analizeze propunerea SSPR, 
să avizeze favorabil şi să semneze certificatul doveditor de preschimbare. 
 
 Domnul deputat Sefer Cristian-George  precizează faptul că 
CPRD 1989 a analizat şi soluţionat în data de 25.03.2014 contestaţia 
domnului Borangic Paulică, pentru nepreschimbarea certificatului, comisia 
votând pentru respingerea acesteia şi acordarea calităţii de participant. 
 
 Domnul  deputat Sefer Cristian-George, în contextul răspunsului 
primit de la CSM, consideră că există două soluţi posibile: menţinerea 
opiniei comisiei cu privire la existenţa mandatului imperativ şi ca atare 
menţinerea refuzului de acordare a avizului favorabil pentru preschimbarea 
certificatului doveditor, respectiv conformarea cu dispozițiile sentințelor 
civile și pe cale de consecință, acordarea avizului favorabil pentu 
preschimbarea certificatului domnul Borangic Paulică. 
 
 Domnul deputat Mircovici Niculae face precizarea că avizul pe 
care CPRD 1989 l-a dat la data de 25.03.2014 a  fost în baza unei contestaţii 
şi nu ca urmare a unei solicitări de avizare favorabilă din partea SSPR. 
Atunci,  CPRD 1989 a fost îndreptăţită să judece prin propriile mijloace, 
nefiind în cunoştinţă de cauză cu privire la emiterea unei sentinţe 
judecătoreşti, ci numai pe baza probelor din dosar.   

Totodată atrage atenţia aspura faptului că CPRD 1989 poate acorda 
avizul doar asupra unei propuneri făcute de SSPR arătând faptul că CPRD 
1989 nu poate da un aviz fără o solicitare, chiar dacă în momentul de faţă 
există o sentinţă definitivă şi irevocabilă. 
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 Domnul deputat Mircovici Niculae susţine că în mod normal, o 
sentinţă judecătorească definivă trebuie grabnic pusă în aplicare, iar SSPR-
ul trebuie să acţioneze în consecinţă şi să ne solicite avizarea favorabilă ca 
urmare a emiterii hotărârii definive.  
 
 Domnul deputat Firczak Gheorghe, susţine că trebuie dat aviz 
favorabil domnului Borangic, deoarece a luptat cu arma în mână pe data de 
23 decembrie şi propune ca CPRD 1989 să solicite SSPR-ului demararea 
acţiunii de preschimbarea certificatului.  
 
 Domnul deputat Manea Victor-Gheorghe îşi menţine opinia  
conformn căreia prin obligarea CPRD 1989 la avizarea favorabilă i se 
impune un mandat iperativ. Consideră că, dacă o instanţă de judecată 
constată îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea calităţii de luptător 
remarcat pentru fapte deosebite, această calitate trebuie acordată fără a se 
supune votului comisiei parlamentare. Consideră că, prin obligarea 
exercitării unui vot într-un anumit fel, se impune un mandat imperativ.  
 Existenţa unui mandat imperativ în situaţia în care comisiei 
parlamentare i se impune acordarea avizului favorabil este susţinută şi de 
domnul senator Popa Nicolae-Vlad   
 
 Domnul deputat Mircovici Niculae arată faptul că oricum 
CPRD 1989 nu se poate pronunţa pe situaţia concretă a domnului Borangic 
până nu există o solicitare de avizare din partea secretariatului de stat şi 
propune trimiterea unei adrese către secretariatul de stat, prin care să se 
solicite analizarea situaţia domnului Borangic urmând ca acesta să propună 
CPRD 1989 avizarea preschimbării certificatului doveditor. CPRD 1989 
urmează să analizeze propunerea şi să hotărască în conformitate cu 
prevederile legale şi hotărârea instanţei.  
 
 Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian-George  a supus 
la vot propunerea domnului deputat Mircovici Niculae 
 

S-a votat în unanimitate 
 
 La punctul trei pe ordinea de zi - diverse, domnul 
preşedinte Sefer Cristian-George a propus invitarea domnului 
ministru Adrian Sanda la următoare şedinţă a CPRD 1989 din data de  
03.12.2014, urmând a se discuta calendarul comemorărilor precum şi 
demersurile pentru reintrarea în drepturi a luptătorilor remarcaţi pentru 
fapte deosebite. 
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 Domnul deputat Mircovici Niculae a susţinut propunerea de 
invitare a domnului ministru Adrian Sanda la următoarea şedinţă a CPRD 
1989 din data de 03.12.2014, pentru lămuriri şi consultări în ceea ce 
priveşte punerea în aplicare a drepturilor revoluţionarilor, cu precădere a 
celor de la Timişoara, asupra cărora nu planează niciun dubiu.  
 În asentimentul domniei sale a fost şi domnul deputat Manea Victor 
care a considerat că este normal ca CPRD 1989 să poată spune oamenilor la 
ce să se aştepte în următorul an. 
 
 Domnul deputat Firczak Gheorghe este în asentimentul 
domnului deputat Mircovici, cu menţiunea că Legea nr.341/2004 trebuie 
aplicată pentru toţi şi nu pe bucăţi. 
 
 Domnul senator Coca Laurenţiu, face menţiunea că mare parte 
din revoluţionari sunt în plată (răniţii, reţinuţii, urmaşii), plus cei de la 
Braşov din 1987 şi că Guvernul României a plătit în mai multe tranşe 
drepturile faţă de revoluţionari, prin Ordonanţa nr.53/2010, în funcţie de 
buget, dorind astfel să sublinieze faptul că Guvernul României a făcut şi 
face eforturi pentru acordarea în măsura posibilităţilor a drepuruilor 
financiare pentru revoluţionari. 
  
 Domnul preşedinte Sefer Cristian-George constatând epuizate 
punctele de pe ordinea de zi a declarat închise lucrările şedinţei. 
 
  
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat CRISTIAN-GEORGE  SEFER 
 


