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SINTEZA LUCR ĂRILOR 
ŞEDINŢEI DIN DATA DE 10.10.2017 

 
 

 
 

Comisia a lucrat în plen în ziua de 10.10.2017 ora 1300. 

 

 

Ordinea de zi a fost următoarea: 

 

1. Discutarea adresei nr. 18/4660 din 29.06.2017 respectiv 18/6466 din 
27.09.2017 a Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor 
luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în 
perioada 1945-1989; 

2. Discutarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

3. Diverse 
 
 

La lucrările şedinţei au participat 7 parlamentari din totalul de 11 
membri ai Comisiei astfel: preşedinte deputat Sefer Cristian George, 
vicepreşedinte deputat Pau Radu Adrian, senator Diaconu Adrian Nicolae, 
deputat Firczak Iulius Marian,  senator Ilea Vasile, deputat Rădulescu Cătălin 
Marian, deputat Roman Florin Claudiu. Au lipsit secretar deputat Lupescu 
Dumitru, senator Caracotă Iancu, senator Ruse Mihai şi senator Smarandache 
Miron Alexandru.  

La lucrările şedinţei a fost invitat şi a participat domnul secretar de stat 
Sorin Meşter din cadrul Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945 – 1989. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer 

Cristian George a arătat faptul că, prin adresa nr. 18/4660 din 29.06.2017 
semnată de domnul Octavian Bjoza, subsecretar de stat, respectiv adresa nr. 
18/6466 din 27.09.2017 semnată de doamna Irina Leulescu, secretar general 
adjunct, Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor 
împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 
solicită CPRD 1989 să comunice înscrisurile care au stat la baza admiterii 
contestaţiilor în număr de 990, potrivit celor două adrese ale CPRD 1989 nr. 
2283/03.11.2016 şi 2342/15.11.2016, adică listele cu toate persoanele avizate 
de CPRD 1989 până la data de 11.10.2016. 

Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a făcut câteva 
precizări cu privire la modul de soluţionare a contestaţilor de către CPRD 
1989 arătând faptul că, astfel cum este prevăzut în Hotărârea privind 
modalitatea de soluţionare a contestaţiilor depuse în baza art. 92 alin. (7), din 
Legea nr. 341/2004, aşa cum a fost ea modificată prin OUG nr. 95/2014, 
adoptată de CPRD 1989 în şedinţa din data de 13.10.2015, soluţiile adoptate 
de comisie în urma analizei contestaţiilor sunt: Admitere a contestației, 
pentru persoanele care îndeplinesc condițiile cu privire la localitate, obiectiv 
şi fapte; Respingere a contestației, pentru persoanele care nu îndeplinesc 
condiția referitoare la localitate; Respingere în primă instanță a contestației 
- audiere, pentru persoanele care îndeplinesc condiția cu privire la localitate 
dar pentru care membrii comisiei opinează că nu îndeplinesc condițiile 
referitoare la obiectiv şi fapte. 

Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a arătat faptul că, în 
acest sens, CPRD 1989, la admiterea contestaţiilor a analizat şi constatat 
îndeplinirea condiţiilor cu privire la localitate, obiectiv respectiv fapte. 

Pentru a ajunge la această concluzie, membrii comisiei au studiat 
memoriul şi declaraţiile de martor aflate în dosarul constituit în baza Legii nr. 
341/2004,  respectiv declaraţiile contestatarului date în timpul audierii pentru 
persoanele audiate. 

Astfel, membrii comisiei, deputaţi sau senatori aflați în exercitarea 
mandatului, au considerat că faptele contestatarilor au avut un rol determinant 
la declanşarea şi victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, şi-au pus 
viaţa în pericol în confruntările cu forţele de represiune, au ocupat şi apărat 
obiectivele de importanţă deosebită, care au aparţinut regimului totalitar. 

Votul deputaţilor şi senatorilor a fost exercitat în conformitate cu 
percepţia proprie şi nu se poate solicita o motivare a acestuia, o astfel de 
solicitare de motivare fiind în contradicţie cu prevederile constituţionale şi 
statutul deputaților şi al senatorilor. 

Astfel, documentele care au stat la baza deciziei de admitere au fost 
memoriul şi declaraţiile de martor aflate în dosar, respectiv declaraţiile 
contestatarului în cadrul audierii. 
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Domnul secretar de stat Sorin Meşter a precizat faptul că a înţeles 
punctul de vedere al CPRD 1989, dar procedural a fost nevoie de o asemenea 
precizare având în vedere art. 21 alin. (4) din H.G. 99/2015. 

Domnul Preşedinte Deputat Sefer Cristian George a supus la vot 
emiterea unei adrese către Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea 
Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în 
Perioada 1945 – 1989, în care să se facă precizările expuse mai sus, respectiv 
menţionarea faptului că documentul de admitere a contestaţiei este sinteza 
lucrărilor CPRD 1989 publicată în Monitorul Oficial al României. 

 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Deputat Sefer 

Cristian George a  precizat faptul că a fost pus la dispoziţia membrilor CPRD 
1989 proiectul noului Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei 
Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989. 

 În urma dezbaterilor s-a stabilit ca membrii comisiei să facă propuneri 
asupra textului urmând ca noul Regulament de organizare şi funcţionare a 
Comisiei Parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să fie adoptat 
în cadrul unei şedinţe ulterioare. 
 

 
Neexistând propuneri la punctul 3 al ordinii de zi – diverse, domnul 

preşedinte deputat Sefer Cristian George a declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
 

Deputat  Sefer Cristian-George 
 


