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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 

 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 17.02.2015 

 
 
  

Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 17.02.2015, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. DDiissccuuttaarreeaa  OO..UU..GG..  nnrr..  9955//22001144  ppeennttrruu  mmooddiiffiiccaarreeaa  şşii  ccoommpplleettaarreeaa  

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 

2. DDiivveerrssee 

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 Firczak Gheorghe, deputat 

Mircovici Niculae, deputat Gudu Vasile, deputat Manea Victor-Gheorghe. A 

lipsit: senator Ioniţă Dan-Aurel.  

Din partea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor 
luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 
1945-1989 a participat, în calitate de invitat, domnul secretar de stat Adrian 
Sanda. 
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Preşedintele comisiei, domnul deputat Sefer Cristian-George, a  dat 
citire proiectului ordinii de zi.  

 
Domnul deputat Mircovici Niculae, a propus modificarea ordinii de zi 

în sensul amânarii discutării avizului pentru proiectul de lege de aprobare 
O.U.G. nr. 95/2014, pentru şedinţa următoare, pentru a putea aprofunda 
conţinutul acesteia şi a normelor de aplicare, consultarea asociaţiilor de 
revoluţionari, urmând ca la şedinţa următoare să se stabilească forma 
avizului agreat de membri comisiei. Din aceste considerente domnul deputat 
Mircovici a propus ca la această şedinţă să se facă doar o prezentare a 
prevederilor OUG nr. 95/2014 şi a implicaţiilor acestora. 

 
Domnul senator Popa Nicolae Vlad, consideră că trebuie avut în 

vedere atât O.U.G. nr. 95/2014, cât şi O.G. nr. 1/2015 şi face propunerea de a 
se include ambele ordonanţe pe ordinea de zi a următoarei şedinţe de 
comisie. 

 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George, supune la vot 

ordinea de zi cu modificarea propusă de domnul deputat Mircovici. 
 
S-a votat în unanimitate 
 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George l-a rugat pe 

reprezentantul Guvernului României,  domnului secretar de stat Adrian 
Sanda, să facă  prezentarea O.U.G. nr. 95/2014, şi a stadiului adoptării 
hotărârii de modificare a normelor metodologice. 

 
Domnul Secretar de Stat Adrian Sanda, menţionează faptul că motivul 

acestei ordonanţe este unul simplu şi anume stabilirea unui criteriu de 
departajare a persoanelor care au avut un rol determinant pentru Victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 din rândul luptătorilor cu merite 
deosebite, respectiv acordarea unei indemnizaţi de gratitudine pentru aceştia 
începând cu ianuarie 2015.  Acesta a arătat faptul că indemnizaţia va fi   în 
cuantum de  1,1 aplicat la salariul mediu pe economie. Totodată prin noile 
reglementări normative se prevede majorarea indicelui de calcul pentru 
urmaşii de eroi martiri - copii şi părinţi.  

Domnul secretar de stat a precizat care sunt criteriile care stau la baza 
stabilirii luptătorilor cu rol determinant din rândul  luptătorilor cu merite 
deosebite astfel:  

- acele persoane care deţin titlul de luptător remarcat prin merite 
deosebite care în perioada 14-22 decembrie şi-au pus viaţa în pericol, au 
ocupat obiective importante pe care le-au menţinut şi în ziua de 22 
decembrie, luptându-se cu forţele de ordine şi represiune, în localităţile în 
care au existat lupte cu forţele fidele regimului, până la fuga dictatorului.  
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 - prin normele metodologice se vor stabili localităţile care se 
încadrează în reglementări, cu menţiunea că acele oraşe trecute în norme sunt 
localităţi în care au existat morţi, nu şi răniţi, existând posibilitatea ca 
luptători remarcaţi prin fapte deosebite din celelalte localităţi, în situaţia în 
care consideră că faptele lor şi localităţile în care au luptat se încadrează în 
categoriile enumerate mai sus să facă dovada cu documente de la autorităţile 
publice abilitate. Există posibilitatea ca în localităţile unde se face dovada cu 
înscrisuri (poliţie, procuratură, etc.) că au existat confruntări între 
revoluţionari şi forţele de opresiune, fidele dictatorului, în urma cărora s-au 
înregistrat răniţi, morţi sau arestaţi, să fie luate în considerare şi acestea. 

S-a subliniat, de către domnul secretar de stat, faptul că prin această 
reglementare s-a dispus creşterea cuantumului indemnizaţiei pentru urmaşii 
de erou martir.  

 
Domnul preşedinte deputat Sefer Cristian George a mulţumit 

domnului secretar de stat pentru precizările făcute cu privire la punerea în 
aplicare a OUG nr. 95/2015 şi a invitat membri comisiei să pună întrebări pe 
această temă, dacă sunt nelămuriri. 

 
Domnul deputat Manea Gheorghe a dorit să ştie care au fost criteriile 

stabilirii localităţilor care se încadrează în categoria localităţilor stabilite 
pentru acordarea calităţii de luptător cu rol determinant (Timişoara, 
Caransebeş, Cugir, Lugoj, Târgu Mureş, Cluj, Sibiu, Bucureşti)  şi ce se 
întâmplă cu acele localităţi unde în urma confruntărilor au rezultat numai 
răniţi şi reţinuţi. 

 
Domnul deputat Firczak Gheorghe, consideră că lista oraşelor este 

bună, dar nu completă şi că trebuie incluse şi oraşele unde au existat arestaţi. 
 
Domnul secretar de stat Adrian Sanda, arată faptul că luptători 

remarcaţi prin fapte deosebite, care s-au remarcat în localităţile care nu sunt 
menţionate, pot aduce dovezi că în acele oraşe au avut loc lupte de stradă 
soldate cu răniţi sau reţinuţi. 

 
Domnul deputat Mircovici Niculae a dorit să ştie dacă în urma 

întâlnirilor şi a discuţiilor purtate în această perioadă, se conturează ideea 
completării prin amendamente a prevederilor O.U.G. nr. 95/2014, arătând 
faptul că un rol important pentru Victoria Revoluţiei Române l-au avut şi 
anumite persoane, cei drept restrânse la număr, care nu au avut activităţi 
revoluţionare în localităţile în care au avut loc lupte de stradă soldate cu 
morţi, răniţi sau reţinuţi. 

 
Domnul secretar de stat Adrian Sanda a considerat că trebuie să existe 

o  rezervă cu privire la amendamentele care privesc grupuri restrânse sau 
persoane individuale, să existe o obiectivitate cu privire la spiritul revoluţiei, 
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şi a calităţii de luptător cu rol determinant, altfel putându-se crea o portiţă 
pentru un nou val de acordări de titluri pentru persoane care nu se încadrează 
în criteriile stabilite pentru această categorie de revoluţionari. Scopul 
aplicării acestei Ordonanţe este unul de a pune în legalitate această categorie 
nou înfiinţată. 
 În continuare domnul secretar de stat a prezentat paşii concreţi 
prevăzuţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014. 

 
 Domnul deputat Firczak Gheorghe,  a arătat faptul că în opinia 
dânsului şi acele persoane care în dimineaţa zilei de 22 decembrie făceau şi 
alte activităţi adiacente desfăşurării revoluţiei (bâte, ciomege, afişe,  
ş.a.m.d.), chiar dacă nu se aflau în linia întâi,  au dreptul să fie luptători cu 
rol determinant.  
 
 Domnul senator Paşca Liviu-Titus, a considerat că hotărârea stabilirii 
unei granite temporale şi teritoriale ar trebui să fie una politică, şi că 
asumarea unui asemene aspect ar trebui să fie a forului legislativ, pentru că 
acesta în final va trebui să-şi asume această decizie. 
 
 Domnul deputat Manea Victor-Gheorghe a subliniat faptul că 
Parlamentul este forul legislativ şi fiecare parlamentar este liber să propună 
de amendamente consideră că sunt utile şi în interesul cetăţenilor pe care îi 
reprezintă, considerând că o analiză asupra oportunităţii depuneri unor 
amendamente nu îşi are locul. 
 
 Domnul secretar de stat Adrian Sanda a subliniat faptul că nu 
consideră că nu ar trebuii depuse amendamente ci doar şi-a exprimat 
speranţa ca şi comisia de specialitate să ţină seama în analiză de spiritul 
acestei noi reglementări normative pentru nu complica şi tensiona situaţia 
mai mult decât este deja. 
  
 Domnul deputat Mircovici Niculae a arătat faptul că rolul Comisiei 
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 a fost şi este acela  de 
a securiza posibilitatea de a preschimba certificatele pe criterii politice, aşa 
cum a fost el reglementat încă din iunie 2004, când a apărut Legea nr. 341, 
subliniind faptul că CPRD 1989 ani de zile a avizat pe liste şi verificate prin 
sondaj şi acolo unde s-a crezut sau am fost sesizaţi că ceva nu este în regulă. 
Domnul deputat a considerat că singurul răspunzător pentru creşterea aşa de 
mare a numărului revoluţionarilor este a SSPR-ul, care ar fi trebuit să 
rezolve legalitatea acestei situaţii. Totodată domnul deputat Mircovici a 
arătat faptul că  este clar că revoluţie a fost în toată ţara, şi peste tot au 
existat luptători care s-au remarcat prin fapte deosebite, dar rolul 
determinant l-au avut numai o parte din aceştia. 
 Domnul deputat Mircovici a adus în atenţia membrilor CPRD faptul că 
pe anumite forumuri ale revoluţionarilor se vehiculează ideea că această 
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preschimbare se face pentru ca anumite persoane să facă rost de bani din nou 
arătând faptul că sunt speculate mai multe aspecte şi se dau şi nume, 
arătându-se uluit de acest fapt. Datorită acestor aspecte domnul deputat a 
considerat că trebuie luate măsuri, astfel încât preşedinţii de asociaţii să nu 
mai aibă nici un rol în procesul de preschimbare, răspunderea fiind 
individuală şi fiind o chestiune strict personală a celui care face cererea 
respectivă. 
 De asemenea domnul deputat a considerat ca este necesar ca atunci 
când problema luptătorilor cu rol determinant se va lămuri, secretariatul de 
stat prin comisia reglementată de art. 49 din normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 341/2004 să lămurească problema celor care intimează 
revoluţia. 
 
 La punctul doi al ordinii de zi, capitolul diverse,  
 
 Domnul preşedinte Sefer Cristian George, a dat cuvântul domnului 
deputat Mircovici Niculae care a adus în atenţia membrilor CPRD 1989 
cazul domnului Popa Marin şi a propus ca sesizarea acestuia să  fie înaintată 
secretariatului de stat spre analizare şi competentă soluţionare. 
 
 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 
 


