
 1

 
 
 
 
 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 
 
 
 

SINTEZA LUCRĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 24.03.2015 

 
Comisia a lucrat în plen în ziua de marţi, 24.03.2015, ora 1300. 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Acordarea avizului cu privire la PL-x 239/2015, privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 341/2004. 

2.  Diverse. 

La lucrările şedinţei au participat 6 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 Gudu Vasile. Au 
lipsit: senator Ioniţă Dan-Aurel, deputat Manea Victor-Gheorghe, deputat 
Firczak Gheorghe. 

 
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 Adrian Sanda, Secretar 
de Stat. 

 
Preşedintele Comisiei, domnul deputat Sefer Cristian-George, a  dat 

citire proiectului ordinii de zi, pe care l-a supus la vot.  
 S-a votat în unanimitate. 

 
 La primul punct al ordinii de zi, domnul preşedinte deputat Sefer 

Cristian-George a prezentat adresa nr. 239/12.03.2015 CPRD 1989 prin care 
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989 a fost sesizată în 
vederea avizării, Proiectului  de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 95/2014, pentru modificarea şi completarea Legii 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
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Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-
au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltelor muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004, făcând precizări 
cu privire la caracterul ordinar al proiectului de lege şi cu privire la adoptarea 
acestuia de Senat în data de 11.03.2015. 

 
Domnul preşedinte Sefer Cristian George, a acordat cuvântul 

reprezentantului Guvernului, domnul secretar de stat Adrian Sanda, în vederea 
prezentării şi susţinerii proiectului de lege. 

Domnul Adrian Sanda, a arătat faptul că Guvernul României îşi 
menţine poziţia exprimată cu ocazia susţinerii avizului pentru dezbaterea din 
Senat.  Subliniază  faptul că  modificările aduse Legii nr. 341/2004 prin OUG 
nr. 95/2014 erau necesare, considerând că se impunea o departajare între 
persoanele care au avut un rol determinant  pentru victoria Revoluţiei 
Române şi luptătorii cu merite deosebite. 

Domnul Secretar de Stat, a solicitat membrilor comisiei să acorde un 
aviz pozitiv OUG 95/2014, în forma iniţiatorului, cu amendamentele discutate. 

 
Domnul preşedinte Sefer Cristian George a dat cuvântul pentru 

dezbaterile generale.  
Domnul deputat Mircovici Niculae a menţionat faptul că prin 

reglementarea normativă supusă dezbaterii nu se pun în discuţie calităţile 
obţinute în baza Legii 341/2004, adăugându-se numai o nouă calitate şi anume 
aceea de „Luptător cu rol determinat”, lucru care în opinia domniei sale este 
unul corect. 

Domnul deputat Mircovici Niculae, ca revoluţionar Timişorean,  a 
subliniat  faptul că există o mare diferenţă în ceea ce priveşte numărul de 
luptători cu rol determinat existent  în diferite zone ale ţării, comparativ cu 
ceea ce s-a întâmplat efectiv în decembrie 1989.  

Domnia sa a exemplificat, comparativ cu Timişoara situaţia existentă la 
Caraş-Severin numărul revoluţionarilor este dublu, la Braşov este de patru ori 
mai mare, la Constanţa este de cinci ori mai mare.  

De asemenea a mai arătat că există alte localităţi care au acelaşi număr 
de luptători remarcaţi cu Timişoara cum este Oltul, Doljul, adică acei oameni 
pe care în 21 decembrie 1989 cei din Timişoara i-au primit cu pâine, iar ei au 
venit cu bâte. Acesta a considerat că probabil au fost dezinformaţi şi asta 
scuză pe undeva, dar nu scuză abuzurile pe care le-au făcut anumiţi preşedinţi 
de asociaţii care cu foarte mare uşurinţă au avizat aceste calităţi. Cu toate 
acestea OUG nr. 95/2014 nu pune în discuţie aceste titluri.  

Domnul deputat Mircovici Niculae a fost de părere, ca cei care nu se 
regăsesc în condiţiile stabilite pentru acordarea calităţii de Luptător cu Rol 
Determinant, dar care deţin titlul de luptător remarcat, şi se bucură de 
drepturile pe care le conferă acest titlu, ar trebui să nu solicite pentru 
preschimbare încadrării, pentru a nu  ajunge în situaţia de a pierde şi acele 
drepturi, care de altfel îi ajută să se pensioneze cu cinci ani mai devreme, să 
câştige aproximativ 12oo lei (pe lângă pensia de limită de vârstă), să nu 
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plătească impozite ş.a.m.d., deoarece depunerea solicitării deschide calea 
reanalizării îndeplinirii sau nu a condiţiilor legale pentru deţinerea titlului de 
luptător remarcat.   Acesta a considerat că astfel se justifică numărul redus de 
cereri pentru obţinerea calităţii de luptător cu rol determinant depuse până în 
momentul de faţă. 

 
Al doilea aspect pe care domnul deputat Mircovici Niculae a dorit  să-l 

evidenţieze sunt unele sugestii de amendamente pe care le-a primit în această 
perioadă de la diferite asociaţii de revoluţionari, de la care a primit o serie de 
materiale, aşa zise amendamente (dar amendamente nu pot fi iniţiate decât de 
senatori şi deputaţii). Acesta a arătat că multe dintre acestea nu sunt în 
conformitate cu adevărul, şi aici face referire la materialul trimis de Liga 
Luptătorilor din Decembrie 1989 pentru victoria Revoluţiei române şi 
integrare Euro - Atlantică, semnată de domnul Perju Daniel, în care afirmă 
faptul că ordonanţa este neconstituţională, şi ca atare dânsul nu şi le poate 
asuma.  

Tot în acest material se prezintă un neadevăr, de-a dreptul ruşinos pentru 
revoluţionarii timişoreni, prin care se spune că în data de 17 decmbrie 1989, 
ora 11:28, s-a executat foc şi au fost omorâţi doi militari în termen Zgurea 
Adrian şi Nicoară Florin. Lucru total neadevărat; primul om care a murit în 
Timişoara a fost doamna Bărbat Lepa, împuşcată în cap şi piept, fetiţa 
împuşcată în mână, şi soţul împuşcat în piept, împotriva cărora s-a executat 
foc de către forţele de represiune. Domnul deputat consideră anormală o astfel 
de afirmaţie făcută de către un preşedinte de organizaţie. 

 
Constatând încheiate dezbaterile generale, domnul preşedinte Sefer 

Cristian George, dă citire articolului unic a  proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, pentru 
modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii 
care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi 
faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma 
revoltelor muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 
341/2004. 

Domnul preşedinte Sefer Cristian George, a constatat că nu sunt 
obiecţii şi comentarii pe text, ca atare se consideră avizat în forma propusă. 

  
S-a trecut la discutarea amendamentelor propuse la textul Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 95/2014, după cum urmează: 
poziţia unul – Amendament deputat Sefer Cristian George.  
S-a supus la vot includerea în aviz ca amendament admis şi asumat de 
CPRD 1989 
S-a votat în unanimitate. 
 
poziţia doi – Amendament senator Popa Nicolae-Vlad 
domnul senator Popa Nicolae Vlad precizează şi modifică 

amendamentul  prin înlocuirea arestat în reţinut. 



 4

 S-a supus la vot includerea în aviz ca amendament admis şi asumat de 
CPRD 1989 
S-a votat în unanimitate. 
 

 poziţia trei Amendament senator Popa Nicolae-Vlad  
domnul senator Popa Nicolae Vlad nu mai susţine amendamentul 
CPRD 1989 ia act de renunţarea la amendament 
 
poziţia patru – Amendament deputat Mircovici Niculae.  
S-a supus la vot includerea în aviz ca amendament admis şi asumat de 
CPRD 1989 
S-a votat în unanimitate. 
 

 poziţia cinci  – Amendament deputat Căprar 
 amendamentul nu a fost susţinut 

s-a supus la vot respingerea amendamentului 
 S-a votat în unanimitate 
 
 Domnul preşedinte, deputat Sefer Cristian George, propune 
membrilor comisiei acordarea avizului asupra PLx 239/2015, cu 
amendamentele discutate şi aprobate. 
 S-a supus la vot. 
 S-a votat cu cinci voturi pentru şi unul împotrivă 
 
 Domnul senator Coca Laurenţiu, a considerat că este necesară 
urmărirea procesul legislativ a acestei iniţiative legislative,  pentru susţinerea 
amendamentelor asumate de CPRD 1989 în faţa Comisiei juridice şi a 
plenului Camerei Deputaţilor. 
 

La punctul doi al ordinii de zi, - diverse, membri comisiei nu au avut 
precizări suplimentare. 

 
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 
 

 


